
Het lijkt nog ver weg, maar het Verantwoordingsorgaan 
(VO) van het PWRI is al druk bezig met de verkiezingen 
in april 2018. De afgelopen vier jaar heeft  het VO jouw 
belangen beharti gd. We hebben het bestuur gevraagd 
en ongevraagd advies  gegeven bij  belangrijke 
beslissingen en actuele kwesti es. In april 2018 mag jij, 
als deelnemer van het PWRI, een nieuw Verantwoor-

dingsorgaan kiezen. Tot die ti jd laten wij regelmati g iets 
van ons horen. We leggen je uit wat het VO is, wat wij 
doen en hoe de verkiezingen plaatsvinden. Wil je meer 
weten over het VO? Kijk op www.pwri.nl/verkiezingen 
Feedback en vragen zijn natuurlijk alti jd welkom.

Namens het PWRI

Stel je nu kandidaat voor 
het Verantwoordingsorgaan

INFORMATIEKRANT OVER DE VERKIEZINGEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
NOVEMBER 2017 

Vooruitblik op de komende verkiezingen in 2018

VERANTWOORDINGSORGAAN 
VERKIEZINGEN

Jow m et!

Wat doet het VO en waarom zijn er verkiezingen? Je leest er meer over in deze krant en op www.pwri.nl/verkiezingen

Tijdlijn VO-verkiezingen 2018

december 2017 – januari 2018   
KANDIDATEN GEZOCHT

februari 2018 – maart 2018
PRESENTATIE KANDIDATEN

april 2018
STEMMEN

mei 2018
UITSLAG VERKIEZINGEN

Wil je meedenken en mee-
praten over het beleid van 

jouw pensioenfonds, kriti sche 
vragen stellen en opkomen 

voor andere deelnemers? Stel 
je dan kandidaat voor het VO. 

Dit kan tot uiterlijk 
maandag 15 januari 2018. 

Wie kan het beste jouw 
belangen beharti gen in het 
VO? Je hoort en leest alles 
over de kandidaten, onder 
andere in deze krant en via 
www.pwri.nl/verkiezingen

Je kunt nu je stem 
uitbrengen. Dit kan 
eenvoudig online 
of met een stem-
biljet. Je ontvangt 

hierover ti jdig 
uitgebreide 
informati e.

Op maandag 14 mei 2018 
wordt de uitslag van de 

verkiezingen bekend 
gemaakt. De uitslag staat 

onder andere op 
www.pwri.nl/verkiezingen

juli 2018
START NIEUW 

VERANTWOORDINGS-
ORGAAN

Het Verantwoordingsorgaan (VO) komt op voor de belangen van deelnemers en werk gevers. 
Ieder pensioenfonds heeft  een medezeggenschapsorgaan. In het VO zitt en leden namens de 
werk nemers die op dit moment pensioen opbouwen, namens de gepensioneerden en 
namens de werkgevers. 

Het VO van PWRI bestaat na de verkiezingen uit 15 leden: 
• 6 leden namens werknemers 
• 4 leden namens gepensioneerden
• 5 leden namens werkgevers

Wat is het VO?

Meer weten?
Kijk op www.pwri.nl/

verkiezingen
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‘Als we als VO één duidelijke mening hebben, staan we sterk. Natuurlijk hebben we 
binnen het VO wel eens verschillende meningen gehad. Maar we kunnen goed samen-
werken met elkaar. En iedereen is betrokken. Daardoor kunnen we toch steeds ‘met 
één stem spreken’. Het bestuur betrekt ons bij besluitvorming. Zij weten dat wij over 
de schouder meekijken en dat we meedenken. De besluitvorming is daardoor zorgvul-
diger, daarvan ben ik heilig overtuigd. Een mogelijke korti ng op de pensioenen is 
bijvoorbeeld desti jds niet doorgegaan. Wij hebben duidelijk van ons laten horen en 

dat heeft  zeker geholpen. Ik ben blij dat het bestuur in 
de afgelopen vier jaar groot vertrouwen heeft  gehad in 
ons advies. Onderwerpen die voor het nieuwe VO 
hoog op de agenda blijven, zijn de toekomst van het 
pensioenfonds PWRI. En een nieuw pensioenstelsel. 
Die punten zullen de nodige gevolgen hebben voor de 
deelnemers.’

Jo Vaessen, voorzitter van het Verantwoordings orgaan 
van het PWRI, vindt het heel belangrijk om zoveel 
mogelijk met één stem te spreken naar het bestuur. 

‘Met één stem spreken’

‘Wij worden al in een vroeg stadium betrokken bij het jaarverslag. Dan zitt en we 
met specialisten aan tafel en stellen wij onze vragen bij het jaarverslag en de 
jaarrekening. Vervolgens sturen wij de vragen die nog open staan naar het bestuur. 

Kleine vragen kan het bestuur al direct beantwoorden. Dat is 
fi jn, want daardoor verloopt de vergadering met het bestuur 
over het jaarverslag wat sneller. Als VO werken we nu vier 
jaar samen. Dan leer je elkaar goed kennen en weet je ook 
precies wat de sterke kanten zijn van alle VO-leden. Alles kan 
worden gezegd. We zijn echt een team.’ 

Een van de belangrijke terugkerende projecten voor 
het VO is het jaarverslag. Secretaris Judy Boere: ‘Dat is 
de jaarlijkse rapportage, waarin het bestuur achteraf 
verantwoording afl egt. Als VO beoordelen wij die.’ 

‘ Een goede 
samenwerking’

Secretaris Judy Boere

Een kijkje achter de schermen bij het VO 

Voorzitt er Jo Vaessen

Meewerken aan het VO? 
Stel je kandidaat!
Wil je ook meepraten over het beleid van het PWRI? Dat kan! 
Wij nodigen gemoti veerde deel nemers of pensioengerechti gden van 
harte uit om zich kandidaat te stellen. Je kunt je aanmelden op eigen 
naam óf namens een belangenvereniging zoals een vakbond. Aanmelden 
kan tot en met maandag 15 januari 2018. Meer informati e over de 
procedure en het profi el vind je op www.pwri.nl/verkiezingen

Meer informatie
Wil je meer weten over het VO? Kijk op www.pwri.nl/verkiezingen
Heb je een vraag voor het VO? Stuur een e-mail naar 
verantwoordingsorgaan@pwri.nl
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Wat doet het Verantwoordings orgaan?

1• Adviseren bij belangrijke beslissingen
Het VO adviseert het bestuur over beleid. Dat doen 
wij gevraagd én ongevraagd. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
over de hoogte van de pensioenpremie en de communica-
ti e met deelnemers en werkgevers. Het VO bekijkt of 
beslissingen voor bepaalde groepen niet te nadelig zijn. En 
of beslis singen passen bij wat het PWRI belangrijk vindt. 

• Beoordelen van het bestuur
Het bestuur legt via het jaarverslag verantwoording 
af over het besturen van het pensioenfonds in het 
afgelopen jaar. Het VO geeft  hier een reacti e op. Dat 
noemen we het oordeel van het VO. Daarvoor praat het 
VO onder andere met de Raad van Toezicht. Maar ook 
met specialisten die betrokken zijn bij het opstellen van 
het jaarverslag. 

•   Bijdragen aan goed bestuur van het fonds 
Het VO kijkt mee naar de manier waarop het PWRI wordt 
bestuurd. Daarbij gaan wij uit van het belang van alle 
deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Zo draagt 
het VO bij aan een goede verantwoording van het bestuur 
en wordt er niemand benadeeld. Verder draagt het VO 
nieuwe kandidaten voor de Raad van Toezicht voor. 
De Raad van Toezicht con troleert of het bestuur wel goed 
functi oneert. En of het bestuur goed omgaat met risico’s.  

Het Verantwoordingsorgaan (VO) geeft het bestuur gevraagd én ongevraagd advies. 
Bijvoorbeeld bij beslissingen over de hoogte van de premie of het communicatiebeleid.

Het gaat 
uiteindelijk om 
jouw pensioen!
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