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4 De werkplek van  
Ed Stevens
‘Je krijgt het nooit beter dan je zelf 
laat zien’

6  De klacht van  
Wim Ubbink
Hebt u ook een vraag, probleem of 
klacht? Een medewerker zoekt gelijk 
een oplossing of antwoord voor u

7  Cor van Oosten bezocht 
een deelnemersbijeenkomst: 
‘Ik ben er blanco ingegaan’

8  Jos Caspers wint een 
luxe lunch…
… en laat medebewoners 
meesmullen

Alles wordt anders, dat is de  
boodschap in het nieuwe jaarverslag 
van het PWRI. Gelukkig hoeft u 
zich niet druk te maken, zegt PWRI-
bestuursvoorzitter Kees Bethlehem: 
‘Het komt goed met uw pensioen. 
Het ís al goed met uw pensioen.’

Lees verder op pagina 2 t
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De veranderingen komen door de 

Participatiewet. Die geldt sinds dit jaar. De 

wet zorgt ervoor dat meer mensen met 

een ziekte of handicap bij gewone 

bedrijven kunnen werken. Die mensen 

gaan mogelijk ergens anders pensioen 

opbouwen. Pensioenfonds het PWRI krijgt 

daardoor geen nieuwe deelnemers meer. 

Premie 
‘Juist de bijdragen van nieuwe deelnemers 

zorgen ervoor dat uw premie niet enorm 

stijgt’, legt Kees Bethlehem uit. ‘Als we 

niks zouden doen, dan zou uw premie 

steeds hoger worden. Dan zou u steeds 

meer moeten betalen voor hetzelfde 

pensioen.’ Voor het PWRI zou dat vanaf 

2018 een probleem kunnen worden.

Spaarpot
Om de premie toch laag te houden, is het 

PWRI bezig met een soort spaarport, licht 

Kees Bethlehem toe. ‘De sociale partners 

zetten geld opzij. En de staatssecretaris 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

heeft ons vanaf 2018 maximaal tien 

miljoen euro per jaar beloofd.’

Beste mogelijkheid
Daarbij heeft het PWRI onderzocht wat de 

beste toekomst voor ons is. Hoe kunnen 

wij financieel gezond blijven, zodat onze 

deelnemers een goed pensioen ontvangen? 

Kees Bethlehem: ‘De beste mogelijkheid is 

samengaan met een ander pensioenfonds, 

dat nog wél instroom heeft. Daarover praat 

het bestuur nu met drie Nederlandse 

pensioenfondsen. De tweede mogelijkheid is 

om een zelfstandig pensioenfonds te blijven.

U krijgt pensioen
In juli 2015 beslist het bestuur hoe het 

PWRI verdergaat. U leest dan op onze 

website of het PWRI samengaat met een 

ander pensioenfonds, of blijft bestaan als 

zelfstandig fonds. Wat de uitkomst ook zal 

zijn, Kees Bethlehem verzekert u: ‘Het 

komt goed met uw pensioen. Het ís al 

goed met uw pensioen.’ l

Grote veranderingen, slimme oplossingen 

Ons jaarverslag 2014 is verschenen als film! In deze film verzamelt tv-presentator Janine 

Abbring slimme vragen van mensen die aangesloten zijn bij het PWRI. Met die vragen 

gaat ze naar het bestuur in Utrecht. Nieuwsgierig geworden? Zet snel de dvd aan die u 

bij deze Flits vindt.

Wilt u liever alle details weten? Dan vindt een uitgebreid verslag op onze website  

www.pwri.nl. Daarin staan alle nodige teksten en tabellen.

Jaarverslag als vlotte film!

Liever een video?
Wij stuurden tv-presentator Janine Abbring naar het PWRI om eens goed door te 

vragen. PWRI-bestuursvoorzitter Kees Bethlehem legt haarfijn aan haar uit welke 

veranderingen eraan komen. En welke geruststellende oplossingen het PWRI heeft 

gevonden. Bekijk het filmpje op www.pwri.nl.

Wilt u meer weten? U kunt onze Klantenservice bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur ’s morgens en half 6 ’s avonds: 045 579 63 00.



De regering vindt dat mensen hun pensioen nog beter moeten leren 

begrijpen. De toelichting moet simpeler, prettiger én op het juiste 

moment. Vanaf 1 januari 2016 gaan pensioenfondsen daarom hun 

deelnemers anders informeren over hun pensioen. De regering wil 

ook dat pensioenfondsen meer digitaal gaan communiceren. Het 

PWRI zal daarbij dan extra letten op de wensen van de mensen die 

zijn aangesloten bij ons pensioenfonds, om zoveel mogelijk op 

papier te communiceren.

Vanaf 2016 ziet bijvoorbeeld uw Uniform Pensioenoverzicht er 

anders uit. De informatie over uw pensioen wordt meer opgedeeld, 

zodat u kleine hoeveelheden informatie krijgt, in simpele taal. Dit 

maakt dat u makkelijker kunt nadenken over uw pensioen. En 

daardoor juiste keuzes kunt maken voor later.

Eenvoudige uitleg 

Wilt u eenvoudige uitleg over uw pensioenoverzicht? Bekijk dan ons 

filmpje, waarin wij het pensioenoverzicht met u doornemen. Het duurt 

maar 3 minuten. Al ruim 1.600 mensen bekeken dit filmpje. U vindt het 

filmpje op onze website www.pwri.nl.

Kleinere porties 
pensioeninformatie
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UPO-uitleg in 3 minuten
Pas geleden ontving u uw 

Uniform Pensioenoverzicht 

(UPO) van ons. Hierin 

staat hoeveel geld u naar 

verwachting krijgt als u 

met pensioen gaat. Ook 

ziet u hoeveel pensioen u 

al hebt opgebouwd.

Recht op partnerpensioen
Een partner heeft recht op 

partnerpensioen als hij of zij met de 

deelnemer getrouwd is, een geregistreerd 

partnerschap heeft of een 

samenlevingscontract heeft. In onze 

administratie zijn op dit moment alleen 

partners bekend van deelnemers die 

getrouwd zijn of een geregistreerd 

partnerschap hebben.

Om partners met een samenlevings-

contract te kunnen registreren, sturen wij 

een brief met een aanmeldings- 

formulier. De brief, het aanmeldings- 

formulier én een afmeldingsformulier  

vindt u op onze website www.pwri.nl  

(zie ‘Nieuws’).

Uw partner heeft mogelijk recht op 

partnerpensioen vanaf 1 januari 1990 

zolang u samenwoont of hebt 

samengewoond, omdat vanaf die datum 

de pensioenregeling van het PWRI geldt. 

Het maakt niet uit of u al vóór 1990 

samenwoonde of daarna. 

Wanneer komt een partner in 
aanmerking voor partnerpensioen?
Woont u samen? Dan kan uw partner in 

aanmerking komen voor partnerpensioen 

als het volgende voor u geldt:

✔ uw partner is niet uw vader, moeder, 

zoon of dochter;

✔ u en uw partner zijn ongetrouwd en 

staan een halfjaar of langer op hetzelfde 

adres bij de gemeente ingeschreven;

✔ het samenlevingscontract is door een 

notaris vastgesteld vóórdat u met 

pensioen gaat.

Let op: gaat u ná uw pensionering trouwen 

of een geregistreerd partnerschap aan? 

Dan heeft uw partner geen recht op 

partnerpensioen.

Gaat u samenwonen?
Gaat u samenwonen in Nederland of 

woont u in het buitenland? Dan krijgen wij 

niet automatisch door dat er iets verandert 

in uw relatie. U moet dan zelf uw partner 

aanmelden bij het PWRI via het  

‘Aanmeldingsformulier partner’. Alleen 

dan kan uw partner na uw overlijden 

partnerpensioen krijgen. Gaat u juist uit 

elkaar? Dan kunt u uw ex-partner afmelden 

via het ‘Afmeldingsformulier partner’.  l

Meld uw partner  
aan bij het PWRI

Vanaf eind april ontvangt iedereen van wie nog geen 
partner bekend is bij het PWRI een brief. In die brief 

vragen wij hen om hun eventuele partner bij ons aan te 
melden. In geval van overlijden van een deelnemer kan de 

partner dan mogelijk partnerpensioen ontvangen. 



Ed Stevens

De werkplek van…
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‘Vanuit mijn hobby’s 
heb ik geleerd om 
dingen op te zetten. 
Daardoor kon ik stappen 
maken in mijn werk.’ 
Ed Stevens (60) is 
manager van de afdeling 
Verpakkingen. Én hij 
is een mensenmens: 
‘Als mijn medewerkers 
plezier hebben, geldt dat 
ook voor mijzelf.’ 

‘Je krijgt het nooit beter dan je zelf laat 

zien’, meent Ed. In de afgelopen jaren heeft 

Ed daarom duidelijk laten zien wat hij kan 

en leuk vindt. Hij was voorzitter van het 

jongerencentrum in Leunen, zat in de 

personeelsvereniging en ondernemingsraad 

en was voorzitter van de Wsw-raad Venray. 

Spijkertjes in clips
Ook zijn huidige lijst van bezigheden maakt 

indruk. Ed geeft leiding aan een afdeling  

die onder meer onderdelen voor vloer- 

verwarmingen in elkaar zet. Ook plaatsen zij 

spijkertjes in clips die gebruikt worden om 

elektriciteitsdraden vast te zetten. En er 

wordt veel inpakwerk gedaan. ‘Naast mijn 

werk ben ik actief voor de PvdA en zit in een 

raadscommissie Welzijn die zich buigt over 

gezondheidszorg en vragen over de WMO. 

Bovendien ben ik voorzitter van de stichting 

Samen in Leunen. Die organiseert activiteiten 

voor ouderen en kwetsbaren in het dorp.’

Ed is graag druk en behulpzaam. ‘Het doet 

mij veel plezier om mensen die vastlopen, 

weer op het juiste spoor te brengen. En ik 

vind het leuk om moeilijke zaken uit te 

leggen aan collega’s, zoals veranderingen in 

de sociale werkvoorziening. Dat lukt me heel 

aardig. Tja, ik ben één van hen hè.’

Vroeger had Ed erge astma en zijn zicht  

is beperkt. ‘Op mijn werkplek heb ik hulp- 

middelen. Op de kasten staan extra grote 

letters. En de pictogrammen op mijn 

computer zijn groter dan normaal.’ Ondanks 

zijn beperkingen laat hij liefst geen kans 

onbenut.

Prachtig natuurgebied 
Vandaar dat Ed ook voorzitter is van de 

werkgroep Wandelpaden Leunen. Zijn grote 

liefhebberij. Deze werkgroep is actief in het 

prachtige natuurgebied Leunse Paes, waar 

Ed graag ronddwaalt. ‘Er lopen verschillende 

wandelpaden. Al die routes gaan we nu 

verbinden via genummerde knooppunten.’

Het pensioen van Ed nadert voorzichtig. In 

2016 hoeft Ed nog maar vier dagen in de 

week te werken. Hij ziet daar erg naar uit. 

Want dan kan hij zich nog meer inzetten 

voor de maatschappij. l
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Wat doet

NLW? 
Ed Stevens werkt bij de NLW Groep in 

Venray. Dit SW-bedrijf laat mensen zijn wie ze 

zijn en worden wat ze kunnen. De (begeleide) 

werkzaamheden lopen uiteen van postbezorging 

en schoonmaak tot buitenbeheer. Ook biedt 

NLW praktijkopleidingen aan. Door de 

Participatiewet is het aantal mensen met 

een beschutte werkplek bij NLW 

afgenomen tot zo’n vijfhonderd 

medewerkers.



Welvaartsvastheid van het pensioen 

is het uitgangspunt. De mogelijkheid 

om pensioenen én toekomstige 

pensioenen te verhogen, hangt af van 

de stijging van de lonen in de cao. 

Daarbij is als minimum afgesproken 

de stijging van het wettelijk 

minimumloon. Dit gebeurt echter 

onder voorwaarde dat het PWRI die 

verhoging ook echt kan waarmaken.

Presteert een pensioenfonds niet 

naar behoren, dan krijgt dat fonds 

tien jaar de tijd om de vooruitzichten 

te verbeteren en maatregelen te 

nemen. Is er na vijf jaar nog geen 

herstel te merken? Dan gelden 

striktere regels voor mogelijke 

verlaging van (toekomstige) 

pensioenen.

De hoogte van de premie zal (mede) 

afhangen van de financiële positie 

van ons fonds én de reële 

verwachtingen die hiervoor gelden. 

Dit zorgt ervoor dat uw premie  

niet ieder jaar onverwacht stijgt  

of daalt. l

Sudoku 
Vul in alle lege vakjes een cijfer in, 
zodanig dat op elke horizontale regel, 
verticale regel en in elk van de negen 
blokjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 
eenmaal voorkomen. De oplossing vindt 
u op www.pwri.nl, in het nieuwsbericht 
over de Flits.

Wim Ubbink vindt het saldo van zijn 

AOV-tegoed schandalig laag: ‘Waarom is de 

rente over mijn Aanvullende 

Oudedagsvoorziening zelfs lager dan de 

rente over mijn normale spaarrekening?’

Reactie PWRI
Het PWRI snapt de teleurstelling van Wim 

Ubbink: ‘In 2011 kon u eenmalig kiezen 

tussen sparen of beleggen met uw AOV-

vermogen. U koos voor sparen. Daarmee 

voorkomt u dat uw AOV-vermogen kan 

afnemen. Bij beleggen kan dat wél, maar zijn 

kansen op meer rendement ook groter.

Vooral door de zeer lage marktrente was de 

spaarrente (0,2 %) zelfs minder dan op een 

‘gewone’ spaarrekening. Dat is een keuze van 

de Nederlandse banken. Voor het 

AOV-spaarvermogen mogen wij helaas geen 

gebruikmaken van een ‘gewone’ spaar- 

rekening. Toch blijft het PWRI-bestuur zich 

inzetten voor een zo hoog mogelijke rente  

op het AOV-spaarvermogen.’

Vraag, probleem of klacht?
Hebt u ook een vraag, probleem of klacht? 

Via website, brief of telefoon kunt u het PWRI 

rechtstreeks bereiken. Een medewerker gaat 

dan gelijk voor u op zoek naar een oplossing. 

1 Website 
Op www.pwri.nl vindt u veel informatie. Klik 

op de oranje knop ‘Contact’. Kijk eens bij 

veelgestelde vragen. Misschien staat het 

antwoord op uw vraag daar al tussen.

Zo niet, klik op reactieformulier.

2 Brief
U kunt uw probleem ook in een brief 

beschrijven. Vergeet niet uw naam, adres, 

woonplaats, telefoonnummer en geboorte- 

datum. Stuur de brief naar:

PWRI

Postbus 3094

6401 DN  Heerlen

3 Telefoon
U kunt het PWRI bellen van maandag tot en 

met vrijdag tussen 8 uur ’s morgens en half 6 

’s avonds: 045 579 63 00.

Wat vindt Wim Ubbink?
Die houdt zijn twijfels: ‘Ik hoop dat het PWRI 

andere afspraken kan maken met de banken.’ l

Onze keuzes bij 
nieuwe regels

De klacht van Wim Ubbink
Oeps! Foutje! Hebt u een vraag, probleem of klacht? Laat het ons weten!
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Vanaf 2015 gelden er nieuwe financiële regels voor 
pensioenfondsen. Met goedkeuring van de sociale 
partners heeft het PWRI daarom besloten tot enkele 
veranderingen.
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Dat pensioen van mij, hoe zit dat nu eigenlijk? 
Dit jaar organiseert het PWRI maar liefst 85 
deelnemersbijeenkomsten om daar antwoord op te 
geven. In het hele land. Cor van Oosten (59) was bij 
de deelnemersbijeenkomst bij RObedrijf Rotterdam. 
Hoe vond hij het? 

Vertel eens wat over uzelf.
‘Ik werk bij Robedrijf, op de 

afdeling Verpakken. Ik verpak bier 

opnieuw en zorg voor het 

stickeren. Voor die tijd heb ik 36 

jaar bij de post gewerkt.’

Denkt u wel eens na over uw 
pensioen? 
‘Zeker. Doordat ik afscheid heb 

genomen bij de post, bouw ik nu 

minder pensioen op. Gelukkig 

Voorlichtingsbijeenkomst

‘Ik wil graag anderen helpen 
bij het pensioen’

7

betaalt de post tot mijn 62ste 

mijn pensioen door, dus dat 

scheelt.’

Hebt u nog leuke plannen 
voor uw pensioentijd?
‘Mijn vrouw wil graag meer 

reizen tegen die tijd. Maar of we 

daar dan het geld voor hebben? 

Ik vind wel dat ik recht heb op 

een goed pensioen. Als ik met 67 

jaar stop, heb ik 52 jaar gewerkt!’

Waarom bent u naar de 
deelnemersbijeenkomst 
gegaan?
‘Pensioen vind ik een interessant 

onderwerp. En ik wil ook graag 

anderen helpen als ze vragen 

hebben. Van tevoren had ik geen 

vragen. Ik ben er blanco 

ingegaan.’

En… hoe vond u het?
‘Heel interessant. Ik heb veel 

nieuwe dingen gehoord. Wat me 

opviel, was dat er zo weinig vragen 

werden gesteld. Zelf had ik die ook 

niet, maar dat kwam doordat de 

uitleg heel duidelijk was.’

Snapt u uw pensioen nu 
beter? 
‘Je hoort altijd dingen die je nog 

niet wist. Over het partnerpensioen 

bijvoorbeeld. Maar ook over hoe 

het werkt als je gescheiden bent. 

Bij ons op de afdeling zijn 

sommigen gescheiden, dus die kan 

ik mooi bijpraten. En dat je bij 

vervroegd pensioen ontslag moet 

nemen, wist ik ook niet.’

U hebt ook een magazine 
meegekregen: ‘Bijna met 
pensioen’. Hebt u dat 
doorgelezen?
‘Ja. Op dit moment heb ik er nog 

niet zoveel aan. Het is een 

bewaarexemplaar, dus ik heb het 

opgeborgen bij mijn pensioen- 

papieren. Voor later.’ l
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Cor van Oosten: ‘Je hoort altijd dingen die je nog niet wist.’



Uitgave Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie. Postbus 3094 / 
6401 DN Heerlen. Website www.pwri.nl. 

De PWRI Flits is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen 
rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.Colofon

Afgelopen jaar stuurde het PWRI felicitaties naar deelnemers die iets te vieren hadden. 
Het PWRI voegde daar twee belangrijke boodschappen aan toe. Ten eerste:  ‘Sta op 
belangrijke momenten in uw leven ook stil bij uw pensioen.’ De tweede boodschap 
was dat deelnemers die een kaart ontvingen, mochten meedoen aan de droomactie 
van het PWRI. Zij maakten kans om een droom in vervulling te laten gaan.

Dit was de droom van Jos!
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Op zaterdag 26 april verraste het PWRI 

Jos Caspers uit Nijmegen. Hij had 

gevraagd om een overheerlijke lunch 

voor hem en andere bewoners bij 

IrisZorg. Die organisatie biedt hulp aan 

kwetsbare mensen. Dankzij Jos én een 

luxe cateraar werd het een bijzonder 

leuke middag. Gelukkig konden daar 

sfeervolle foto’s van worden gemaakt. En 

een leuk filmpje dat u kunt zien op onze 

website www.pwri.nl.

Sta ook stil bij uw pensioen
Vanuit de vrolijke boodschapv ‘geniet en maak uw 

dromen waar’ wil het PWRI deelnemers stimuleren om 

op tijd na te denken over hun oude dag. Deze ludieke 

droomactie wijst daarom nadrukkelijk op drie tips:

1. check uw Uniform Pensioenoverzicht en kijk hoe u 

ervoor staat;

2. bezoek MijnPWRI op onze website;

3. sta op belangrijke momenten in uw leven ook stil bij 

uw pensioen.

Flits als 
audioversie
U kunt de Flits ook beluisteren 

als audioversie. Dat is 

makkelijk als u moeite hebt 

met lezen. Het werkt 

eenvoudig. U gaat naar  

www.pwri.nl/fl its-audioversie. 

Onder het kopje Edities kiest u 

de versie die u wilt beluisteren. 

Veel luisterplezier!
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