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6 
keuzes als je 
met pensioen 
gaat

Pensioenkeuzes

Eindelijk meer tijd voor je hobby’s of de 
kleinkinderen. En nooit meer vroeg opstaan! 
Veel mensen verheugen zich op hun 
pensioen. Jij ook? Of ga je je collega’s heel 
erg missen? Hoe het ook is, één ding is voor 
iedereen hetzelfde: het is verstandig om je 
pensioen goed voor te bereiden. Want je 
kunt allerlei keuzes maken. Welke keuzes er 
zijn, vertellen we je in deze Flits.

1 Voor je AOW-leeftijd 
met pensioen

De meeste mensen gaan op hun AOW-leeftijd met pensioen. De 

AOW-leeftijd is de maand waarin je de eerste keer AOW krijgt. AOW 

is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland 

woont of werkt krijgt AOW. Op dit moment is de AOW-leeftijd 66 

jaar en zeven maanden. De AOW-leeftijd gaat langzaam omhoog. 

Wil je meer weten over AOW? Kijk op www.svb.nl/aow. Je pensioen 

van PWRI is een aanvullend pensioen: dat krijg je naast je AOW.

Je kunt ook voor je AOW-leeftijd met pensioen gaan. Bij PWRI kan 

dat vanaf de eerste dag van de maand waarin je 62 jaar wordt. Maar 

let op, je krijgt dan nog geen AOW. Denk dus goed na of alleen het 

pensioen dat je van PWRI krijgt, hoog genoeg is om van te leven.

Goed om te weten: als je voor je AOW-leeftijd met pensioen gaat, 

krijg je een lager pensioen dan wanneer je tot je AOW-leeftijd 

doorwerkt. Want als je eerder stopt met werken, betaal je minder 

lang aan het opbouwen van je pensioen. Je pensioen wordt ook 

lager doordat wij eerder beginnen met het uitkeren van je pensioen.

Is je pensioen lager dan € 520,35 per jaar (in 2022, dit bedrag wordt 

elk jaar aangepast)? Of wordt je pensioen doordat je eerder met 

pensioen gaat lager dan € 520,35 per jaar (in 2022)? Dan kun je je 

pensioen niet voor je AOW-leeftijd laten ingaan.

2 Deeltijdpensioen
Je kunt ook met deeltijdpensioen gaan vanaf de eerste dag  

van de maand dat je 62 wordt. Je kunt dan 20%, 40%, 60% of 80% 

van de uren die je werkt met pensioen gaan. Het percentage dat je 

kiest, ga je minder werken. En voor dat deel krijg je alvast 

pensioen. Tussentijds het percentage verhogen kan ook. Je kunt 

altijd meer deeltijdpensioen aanvragen. Maar alleen in stappen 

van minimaal 20%.

Een voorbeeld: je begint met een deeltijdpensioen van 20%.  

Dat kun je daarna verhogen naar 40%, 60% of 80%. Nog een 

voorbeeld: je begint met een deeltijdpensioen van 40%. Dan kun  

je daarna naar 60% of 80% gaan. Je kunt je deeltijdpensioen dus 

langzaam opbouwen. Maar let op, wil je het percentage verhogen? 

Tussen elke verhoging moet minimaal één jaar zitten.

Goed om te weten: het laatste moment waarop je je deeltijd-

pensioen kunt laten ingaan is één jaar voor de eerste dag van de 

maand dat je de AOW-leeftijd bereikt. Bereik je bijvoorbeeld in 

maart 2024 de AOW-leeftijd? Dan kun je uiterlijk op 1 maart 2023 

je deeltijdpensioen laten ingaan. Het aanvragen van je deeltijd-

pensioen doe je drie maanden voor de ingangsdatum. In dit 

voorbeeld dus uiterlijk op 1 december 2022.

3 Je pensioen na je AOW-
leeftijd laten ingaan

Je kunt je pensioen ook na je AOW-leeftijd laten ingaan. Bij PWRI 

kun je je pensioen uitstellen tot 70 jaar. Als je na je AOW-leeftijd 

met pensioen gaat, krijg je een hoger pensioen dan wanneer je op 

je AOW-leeftijd met pensioen gaat. Je pensioen wordt hoger 

doordat wij later beginnen met het uitkeren van je pensioen.

Goed om te weten: je pensioen later laten ingaan betekent niet 

dat je ook langer kunt doorwerken. Dat komt door de cao Sociale 

Werkvoorziening. Daarin staat dat de arbeidsovereenkomst altijd 

stopt als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Je bouwt dan 

dus ook geen pensioen meer op.

Ben je arbeidsongeschikt en gaat je pensioenopbouw premievrij 

door (deze regeling heet VPA)? Dan kun je je pensioen niet na je 

AOW-leeftijd laten ingaan.

4
Eerst een hoger, 
daarna een lager 
pensioen

Wil je de eerste vijf jaar na je pensioen meer geld kunnen 

besteden dan daarna? Bijvoorbeeld omdat je dan nog genoeg 

energie hebt om leuke dingen te doen? Dan kun je kiezen om de 

eerste vijf jaar een hoger en daarna een lager pensioen te krijgen. 

Je kunt ook kiezen om de eerste tien jaar een hoger en daarna een 

lager pensioen te krijgen. Ga je voor je AOW-leeftijd met pensioen 

(keuze 1)? Dan kun je ook kiezen voor een hoger pensioen tot je 

AOW-leeftijd.

Jos van Westerhoven:

‘Als je 65 wordt,  
komt je pensioen  
toch wel dichtbij’
Jos van Westerhoven (65) werkt al 
bijna veertig jaar bij Vidar in 
Sittard. Ook zit hij al 36 jaar in de 
ondernemingsraad. Hij gaat het 
zeker missen als hij straks met 
pensioen is. Toch blijft hij niet tot 
zijn AOW-leeftijd doorwerken. “Ik 
heb zoveel verlofdagen gespaard 
dat ik ruim een halfjaar eerder 
met pensioen kan.”

“Ik was 26 en zat in het vierde jaar van 

de HTS bouwkunde. En toen ging het 

fout. Ik kreeg bloedingen in mijn ogen. 

Dat kwam door mijn suikerziekte. 

Rechts had ik nog maar 5% zicht, links 

15%. Tja, dan wordt lezen heel moeilijk. 

Zo ben ik bij de sociale werkvoorziening 

terechtgekomen. Ik kende dat helemaal 

niet. Maar ik was er wel blij mee.”

Voorzitter van de 
ondernemingsraad
Ik heb bij Vidar heel veel gedaan en 

ontzettend veel meegemaakt. Ik ben 

werkvoorbereider geweest, 

arbeidskundige en personeelsconsulent. 

Ik ben zelfs een tijdje gedetacheerd 

geweest bij UWV als SW-adviseur. Dat 

was heel interessant. De opleidingen die 

voor mijn functies nodig waren, heb ik 

allemaal in de avonduren gedaan. 

Want het zicht in mijn ogen werd 

gelukkig weer wat beter. Ook ben ik al 

36 jaar lid van de ondernemingsraad, 

waarvan heel wat jaren als voorzitter. 

Dat ga ik zeker missen als ik straks met 

pensioen ben. Dat is een feit.”

Veel verlof opgebouwd
“Al die jaren heb ik niet echt nagedacht 

over mijn pensioen. Totdat ik in maart 

65 werd. Toen besefte ik dat het toch 

wel dichtbij komt. En dat het misschien 

goed is om iets eerder te stoppen met 

werken. Want vorig jaar september is 

mijn onderbeen geamputeerd. Ook dat 

komt door mijn suikerziekte. Er zijn 

allerlei regelingen om eerder te 

kunnen stoppen. Maar daar maak ik 

geen gebruik van. Ik heb de afgelopen 

jaren zoveel verlof opgebouwd. 

Daarmee kan ik ruim een halfjaar 

eerder met pensioen.”

Actief in de 
moestuinvereniging
“Ik ga Vidar missen, maar ik ga me niet 

vervelen hoor. Mijn vrouw en ik wonen 

in een driehonderd jaar oude boerderij 

met een groot stuk grond eromheen. 

Die boerderij hebben we 36 jaar 

geleden gekocht en helemaal zelf 

opgeknapt. Ik ken elke spijker in het 

huis. Verder hebben we twee 

volwassen kinderen. Ze zijn allebei 

geadopteerd. Onze zoon komt uit 

Roemenië en onze dochter uit Haïti. 

Ook ben ik actief in de moestuin-

vereniging. Ik ben penningmeester en 

secretaris van het bestuur. Dat blijf ik 

doen. Ik blijf ook voorzitter van de 

regionale WSW-raad. Die raad 

adviseert gemeenten over alles wat 

met de sociale werkvoorziening te 

maken heeft. En ik ga straks wat vaker 

met mijn vrouw op stap. Dat is 

belangrijk, anders groei je uit elkaar. 

Maar dat komt wel goed.”

> Lees verder op pagina 4
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Pensioenkeuzes

> Vervolg van pagina 3

5
Ouderdomspensioen 
inwisselen voor 
partnerpensioen

Alle deelnemers van PWRI bouwen ouderdomspensioen en 

partnerpensioen op. Vind je het belangrijk dat je partner een 

hoger partnerpensioen krijgt als jij overlijdt? Dan kun je een deel 

van je ouderdomspensioen inwisselen voor partnerpensioen. 

Maar let op, je ouderdomspensioen wordt dan wel lager!

6
Partnerpensioen 
inwisselen voor 
ouderdomspensioen

Je kunt het partnerpensioen ook helemaal of voor een deel 

inwisselen voor een hoger ouderdomspensioen. Heb je geen 

partner? Dan is het altijd verstandig om het partnerpensioen 

helemaal in te wisselen voor ouderdomspensioen. Dit moet je 

wel zelf doen.

Heb je wel een partner? Denk dan goed na over inwisselen. 

Want je partner krijgt dan geen of een lager partnerpensioen als 

jij overlijdt. Heeft je partner zelf voldoende inkomen of 

pensioen, ook als jij overlijdt? Dan kun je het partnerpensioen 

(voor een deel) inwisselen voor ouderdomspensioen. Je moet 

deze beslissing samen met je partner nemen. Je partner moet 

het goed vinden. Want het is zijn of haar partnerpensioen.

Goed om te weten: krijg je een (nieuwe) partner nadat je met 

pensioen bent gegaan? Dan heeft deze partner geen recht op 

partnerpensioen.

Cao-regelingen
Wil je eerder stoppen met werken? Of wil je minder gaan 

werken als je ouder wordt? Daar hoef je niet altijd een 

pensioen keuze voor te maken. Er zijn ook interessante cao- 

regelingen. Zoals de seniorenregeling voor 60-jarigen. Er zijn  

ook seniorenregelingen voor 62- en 64-jarigen. Met die 

regelingen kun je minder gaan werken, terwijl je salaris 

(ongeveer) gelijk blijft. En je pensioenopbouw gaat volledig door.

De Regeling vervroegde uittreding (RVU) is ook een cao-regeling. 

Met de RVU kunnen mensen die onder de cao Sociale 

Werkvoorziening vallen maximaal twee jaar voor hun AOW-

leeftijd stoppen met werken. Maar let op, de RVU is een tijdelijke 

regeling. Het laatste moment waarop je de RVU kunt laten 

ingaan is 31 december 2025. Wil je meer weten over deze 

cao-regelingen? Vraag het je werkgever!

Combinaties maken
In deze Flits staan zes keuzes. Sommige keuzes kun je 

combineren. Je kunt ook pensioenkeuzes combineren met een 

cao-regeling. De RVU kun je bijvoorbeeld combineren met voor 

je AOW-leeftijd met pensioen gaan (keuze 1). Je kunt de RVU ook 

combineren met deeltijdpensioen (keuze 2).

Vraag advies
Al deze keuzes en combinaties zijn best ingewikkeld! Want je 

moet met heel veel dingen rekening houden. Sommige keuzes 

kunnen gevolgen hebben voor de belasting die je betaalt. Die 

kan omhoog gaan. Of voor je toeslagen, zoals huurtoeslag of 

zorgtoeslag. Misschien heb je daar geen recht meer op. Of krijg 

je minder toeslag. En let ook goed op of je genoeg pensioen 

overhoudt om van te leven. Het is dus belangrijk om alles goed 

uit te zoeken. En daarna pas een beslissing te nemen. Laat je 

daarom helpen. Vraag je werkgever of je zaakbehartiger om 

hulp. Of vraag advies van een adviseur. Dat is heel verstandig 

om te doen. Want de keuze voor je pensioen maak je maar één 

keer!

Meer lezen over pensioenkeuzes?
Kijk dan op www.pwri.nl/keuzes. De zes keuzes in deze Flits 

horen bij de SW-regeling. Heb je je pensioen voor een deel in de 

WIW-regeling opgebouwd? Dan kun je voor dat deel minder 

keuzes maken. Kijk op www.pwri.nl/keuzes-wiw.

Weten wat je krijgt

• In MijnPWRI kun je direct zien hoe je pensioen 
verandert als je een van deze keuzes maakt. Klik op 
‘Zelf samenstellen’ op de pagina ‘Plan uw pensioen’. 
En doorloop het stappenplan. Heb je vragen over de 
stappen? Bel onze Klantenservice, we helpen je 
graag. Ons telefoonnummer is 045 579 6300. We zijn 
bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:30 uur.

• Gebruik je MijnPWRI niet? Wij kunnen je pensioen 
voor je berekenen. Vul het aanvraagformulier 
pensioenberekening in en stuur het via de post naar 
ons toe. Je vindt het formulier op www.pwri.nl/
ik-ben-werknemer-geweest/downloads#formulieren. 
Je kunt ons ook bellen, dan sturen we je het 
formulier per post. Wil je meerdere berekeningen? 
Vul dan een formulier in voor elke keuze.

Heb je AOV opgebouwd?

Werkte je vóór 1 januari 1990 al in de Sociale 
Werkvoorziening? Dan heb je misschien een tegoed 
opgebouwd in de Aanvullende Oudedagsvoorziening 
(AOV). Check eerst of je AOV hebt opgebouwd. En 
maak dan pas een keuze over je pensioen.

Hoe weet je of je een AOV-tegoed hebt?
• Je ontvangt elk jaar in maart een brief met een overzicht 

van je AOV-tegoed.

• Log in op MijnPWRI. Als je een AOV-tegoed hebt, zie je 

dat daar staan.

Theo Pijpers:

‘Liever ga ik elke ochtend even de deur uit’
Theo Pijpers (67) ging op 16 mei met 
pensioen. Maar bij Vidar in Sittard is hij nog 
steeds een vertrouwd gezicht. Vier 
ochtenden per week zet hij kabelclips in 
elkaar. Niet als werk, maar als 
dagbesteding! Dit doet hij via Zuyderland 
GGZ. “Zo blijf ik lekker in een ritme.”

“Ik werk hier al vijftig jaar, vanaf 1972. Ik was toen 

zeventien. Op 14 april ging ik van school af en drie 

dagen later kon ik beginnen. Ik heb echt van alles 

gedaan. Ook als uitleenkracht bij andere bedrijven. 

Ik heb bij Mitsubishi gewerkt en in de Tempex-

fabriek en in een ramen- en kozijnenfabriek. En in 

de kleine metaalindustrie. Ik heb zelfs nog borstels 

met de hand in elkaar gezet. Echt een precisie-

werkje. In al die jaren ben ik maar negen keer ziek 

geweest! Nu zet ik kabelclips in elkaar. Dat zijn 

klemmetjes waarmee je een kabel aan de muur of 

aan een plint kunt vastzetten. Ik doe de spijkertjes 

in de plastic klemmetjes. Ik ben hier vier ochtenden 

per week, van 9 tot 12 uur. ’s Ochtends kom ik met 

de taxi en om 12 uur haalt mijn zus me weer op.”

Leuke dingen doen
“Ik wilde heel graag hier blijven na mijn pensioen. 

Want je moet toch wat te doen hebben? Als je de 

hele dag binnen zit, ga je je maar vervelen. Dan 

komen de muren op je af. Liever ga ik elke ochtend 

even de deur uit. Zo blijf ik lekker in een ritme.  

En het is gezellig met de collega’s. We maken ook 

vaak uitstapjes met elkaar. Laatst waren we nog  

in Beekse Bergen. Ook met mijn familie doe ik  

leuke dingen. Ik heb drie broers en vier zussen.  

En negentien neefjes en nichtjes. Binnenkort gaan 

we naar de Efteling.”

Zingen en optreden
“In mijn vrije tijd luister ik graag muziek. Ik heb wel 

duizend cd’s. Of ik speel een spelletje met mijn zus. 

We wonen samen in ons ouderlijk huis. Daar woon 

ik ook al vijftig jaar. En ik help bij de schutterij. 

Bijvoorbeeld als er evenementen zijn. Dan haal ik 

lege glazen op, binnen en buiten. Het is leuk om te 

zien hoe de schutterij aankomt en de vlag hijst. 

Maar het leukste vind ik zingen. Ik heb een keer 

meegedaan aan een playback wedstrijd. Toen werd 

ik tweede. Ik zing ook echt. Samen met een collega 

van Vidar geef ik optredens. Dan zingen we Duitse, 

Limburgse en Nederlandse liedjes. Mensen kunnen 

ons gewoon vragen, dan komen we graag.”
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‘NXP heeft me de kans gegeven  
om te laten zien wat ik kan’

De werkplek van… Michael

Michael (38) werkt bij NXP in Nijmegen, 
een bedrijf dat chips of halfgeleiders 
maakt. In elke computer, telefoon of 
ander elektronisch apparaat zit wel 
zo’n chip of halfgeleider. NXP heeft 
kantoren en fabrieken over de hele 
wereld. In Nijmegen werkt NXP vooral 
aan de ontwikkeling van nieuwe chips. 
Michael test de nieuwe chips.

‘Ik werk al bijna tien jaar bij NXP. Ik begon met 

hele lichte werkzaamheden, als een soort 

conciërge. Dat was om te kijken welke 

werkzaamheden ik op dat moment in mijn leven 

aankon. NXP kwam er al snel achter dat ik meer 

kon. En gaf me de kans om dat te laten zien.  

Stapje voor stapje, steeds een beetje meer. 

Inmiddels ben ik een volwaardig werknemer van 

NXP. Ik voer bijvoorbeeld zelfstandig testen van 

chips uit. Ook doe ik audits. Dan kijk ik hoe NXP  

de werkomgeving kan verbeteren, om het zo  

goed en veilig mogelijk te maken. Daarnaast ben  

ik beheerder van een aantal testinstrumenten.  

Ik moet zorgen dat die goed ingesteld zijn en op  

tijd nagekeken worden.”

Alles op de werkvloer geleerd
“Ik heb geen makkelijke start gehad. Mijn jeugd is 

niet vlekkeloos verlopen. Het kost gewoon tijd om 

dat allemaal te verwerken. Daarvoor moet je hard 

aan jezelf werken. Dat heb ik gedaan. Het 

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen heeft me daarbij 

geholpen. Want ik wilde heel graag weer aan het 

werk. We hebben wel even moeten zoeken naar 

werkzaamheden die passen bij wat ik kan. Veel 

werk was niet uitdagend genoeg. Totdat ik hier 

kwam. Ik ben nog steeds dankbaar dat NXP en het 

werkbedrijf mij deze kans hebben gegeven. Alles 

wat ik hier nu doe, heb ik op de werkvloer geleerd. 

Ik haal veel voldoening uit mijn werk. En NXP is 

tevreden over mij. Dat heeft mijn zelfvertrouwen 

veel goed gedaan. Ik hoop me binnen NXP nog 

verder te kunnen ontwikkelen.”

Innerlijke rust
“Maar wat misschien wel het allerbelangrijkste is:  

ik ben de laatste jaren ook heel erg gegroeid als 

persoon. Ik heb ontdekt wat persoonlijk geluk is.  

En hoe waardevol innerlijke rust is. Ik heb een fijn 

sociaal leven. Ik heb een vriendin met wie ik 

binnenkort ga samenwonen. Ik kan heel erg 

genieten van dingen. Van lekker uit eten gaan 

bijvoorbeeld. Ik kook ook graag zelf. Maar over mijn 

pensioen denk ik nog niet zo vaak na. Daar ben ik 

denk ik nog te jong voor. Dat ik pensioen opbouw 

vind ik wel erg belangrijk, voor later.”

NXP maakt halfgeleiders of chips: dat zijn 

belangrijke onderdeeltjes die in alle 

elektronica zitten. Wereldwijd werken 

ongeveer 34.000 mensen bij NXP. NXP vindt 

‘inclusiviteit’ heel belangrijk. Dat betekent dat 

iedereen welkom is bij NXP. Ze geloven in 

gelijke kansen voor iedereen. Oók voor 

mensen met een afstand tot de arbeids-

markt. Daarom past NXP goed bij PWRI. Want 

PWRI investeert bewust in bedrijven die 

banen hebben voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Zo wil PWRI andere 

bedrijven stimuleren om ook mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te 

nemen. Bijvoorbeeld door samen te werken 

met sociaalwerkbedrijven. NXP werkt samen 

met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

Dit is het ‘insluitingsbeleid van PWRI. Omdat 

PWRI met zijn investeringen helpt om 

mensen ‘in te sluiten’ en niet ‘uit te sluiten’!

???
Drie vragen over 
inloggen op MijnPWRI

1.  Wat is MijnPWRI?
MijnPWRI is de persoonlijke online omgeving  

op www.pwri.nl, de website van PWRI. Elke 

deelnemer heeft zo’n persoonlijke online 

omgeving. Jij dus ook! Bouw je nog pensioen op? 

Dan zie je in MijnPWRI hoeveel ouderdoms-

pensioen je nu hebt opgebouwd. En hoe hoog je 

pensioen kan zijn als je straks met pensioen 

gaat. Ook kun je hier de keuzes ‘proberen’.  

Dan zie je direct hoe je pensioen verandert  

en wat dat voor jou betekent. Ben je al met 

pensioen? Dan zie je in MijnPWRI hoeveel 

pensioen je ontvangt. 

In MijnPWRI zie je ook hoeveel pensioen er voor 

jouw partner is als jij overlijdt. En je vindt hier 

alle digitale post van PWRI terug. In MijnPWRI 

heb je dus alles bij elkaar, hartstikke handig!

2.  Hoe log ik in op MijnPWRI?
Om toegang te krijgen tot MijnPWRI, log je in met 

DigiD. Dit is een soort digitaal paspoort waarmee 

je kunt inloggen op websites van de overheid, het 

onderwijs, de zorg of je pensioenfonds. Heb je nog 

geen DigiD? Vraag dan eerst DigiD aan. Kijk op 

www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren.

3.  Welke DigiD-instellingen moet ik 
activeren om te kunnen inloggen 
op MijnPWRI?

Je kunt bij MijnPWRI inloggen met de DigiD app  

óf met je gebruikersnaam en wachtwoord.  

Vanaf 1 november 2022 moet je bij gebruikersnaam 

en wachtwoord ook sms-controle gebruiken. 

Daarvoor moet je ‘controle via sms’ wel even 

activeren. Dat kan in de DigiD app of in Mijn DigiD 

op www.digid.nl. Daarnaast moet je ook ‘altijd 

inloggen in minimaal 2 stappen’ activeren.  

Kijk voor meer informatie op  

www.digid.nl/inlogmethodes/sms-controle.  

Meer informatie vind je ook op www.pwri.nl/

mijnpwri-hulp-bij-inloggen.

Word lid van de klankbord-
groep voor deelnemers!
Ronnie ter Horst (53) vindt het belangrijk dat de mensen die in de 
sociale werkvoorziening werken goede uitleg krijgen over hun pensioen. 
Daarom is hij lid van de klankbordgroep voor deelnemers. Vind jij dat 
ook belangrijk? Dan is de klankbordgroep voor deelnemers misschien 
ook wel wat voor jou! De klankbordgroep zoekt nieuwe leden.

Ronnie werkt bij de sociale werkvoorziening in 

Steenwijk. Hij is daar huismeester. Hij vindt het 

belangrijk om mensen te helpen. Mensen die niet 

zo goed voor zichzelf op kunnen komen 

bijvoorbeeld. Of mensen die moeite hebben om 

dingen te begrijpen. Daarom is Ronnie kaderlid 

van de vakbond CNV én lid van het 

verantwoordingsorgaan van PWRI. Ook zit hij in 

de klankbordgroep voor deelnemers.

Wat doet de klankbordgroep voor 
deelnemers?
“Pensioen is best een ingewikkeld onderwerp. In 

de klankbordgroep denken we mee over de 

communicatie met deelnemers. Dan krijgen we 

bijvoorbeeld een filmpje te zien of een tekst te 

lezen. En dan mogen wij zeggen of het 

begrijpelijk is. Of dat er misschien dingen beter 

kunnen. Een paar jaar geleden hebben wij 

bijvoorbeeld gezegd dat er meer foto’s in de Flits 

moesten komen. Omdat dat er veel leuker uitziet. 

Nu staan er altijd mooie foto’s in de Flits.”

Kan iedere deelnemer lid worden 
van de klankbordgroep?
“Zeker! Je hebt er geen opleiding ofzo voor nodig. 

Je spreekt gewoon uit eigen ervaring. Dat is juist 

zo leuk. En je helpt mensen ermee. Want jouw 

inbreng maakt de communicatie van PWRI weer 

een stukje beter.”

Kost de klankbordgroep veel tijd?
“Nee hoor. Er zijn ongeveer drie vergaderingen 

per jaar. En een vergadering duurt ongeveer 

twee uur. Plus reistijd, want de vergaderingen 

vinden plaats bij het bestuursbureau van PWRI in 

Utrecht. Ik mag het van mijn baas onder werktijd 

doen. Maar dat moet je natuurlijk wel even goed 

afspreken met je baas.”

Lijkt het je leuk om lid te worden van de 

klankbordgroep voor deelnemers? Stuur dan een 

e-mail naar communicatie@pwri.nl. Goed om te 

weten: PWRI betaalt je reiskosten en voor elke 

vergadering van de klankbordgroep die je bijwoont, 

krijg je een kleine vergoeding.

Pensioenvragen
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Kort nieuws
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Alle pensioenen 
hoger
Op 1 januari 2022 verhoogde PWRI de 
pensioenen met 0,71%. Op 1 juli 2022 
kwam daar nog een verhoging van 1,87% 
bij. Krijg je pensioen van PWRI? 
Dan is jouw pensioenuitkering 
direct omhooggegaan. Bouw je 
pensioen op bij PWRI? Dan is 
jouw opgebouwde bedrag 
verhoogd. En krijg je straks 
een hoger pensioen. Hoe 
hoog je pensioen nu is, zie 
je in MijnPWRI.

Meld ook je zaakbehartiger 
aan bij PWRI
Krijg jij al de kriebels als je post moet 

openmaken? Wil je af en toe gewoon 

wat hulp bij je administratie of bij 

lastige financiële keuzes? Heb je een 

familielid of vriend of vriendin die jou 

helpt bij dit soort dingen? Zo iemand 

noemen wij een ‘zaakbehartiger’. 

Meld hem of haar ook aan bij PWRI. 

Dan kunnen wij zorgen dat je nóg 

beter geholpen wordt. Kijk voor  

meer informatie op www.pwri.nl/

mijnzaakbehartiger. Vergeet niet het 

mailadres van je zaakbehartiger door 

te geven!

Blij dat je me hierbij helpt!
Johan is blij dat hij hulp krijgt bij zijn 

administratie en bij de financiële 

keuzes die hij moet maken. Bekijk de 

video op www.pwri.nl/

mijnzaakbehartiger. Dan zie je 

waarom het handig kan zijn om een 

zaakbehartiger te hebben. En om die 

aan te melden bij PWRI.

Volg en like PWRI 
op Facebook

Denk je weleens na over je pensioen? Dan vind je 

het vast leuk om PWRI te volgen op Facebook.  

Zo blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes  

van PWRI. En je kunt meepraten. Wij horen graag  

wat jij belangrijk vindt! Je vindt ons hier:  

www.facebook.com/PWRIpensioenfonds.

We krijgen graag meer volgers! Wil jij ons daarbij 

helpen? Like en deel onze berichten. En vertel je 

collega’s over onze Facebookpagina.

Voorleeshulp op onze website
We willen al onze deelnemers zo goed mogelijk informeren. Daarom maken wij onze website 

steeds een stukje toegankelijker. We hebben nu een handige voorleeshulp op www.pwri.nl.  

Fijn voor mensen die niet of niet goed kunnen lezen.  

Klik op ‘Lees voor’. De handige kleurtjes geven precies 

aan wat de voorleeshulp leest.
Lees voor

Sudoku
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Zet in alle open vakjes een cijfer.  
Je mag de cijfers 1 tot en met 9 
gebruiken. Maar let op, de cijfers  
1 tot en met 9 mogen maar één 
keer voorkomen:
• op elke horizontale regel
• op elke verticale regel
• én in elk van de blokken met 

negen vakjes
De oplossing vind je op  

www.pwri.nl/sudoku.
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Heb je vragen? Bel ons! Ons 
telefoonnummer is 045 579 6300. 
We zijn bereikbaar op werkdagen 
van 8:00 tot 17:30 uur. Wij helpen 
je graag!
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