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Jaap Arnoldus (65) is sinds 1 mei 
2016 met pensioen. Na jarenlang 
cameraman bij RTV Katwijk te zijn 
geweest, ging hij aan de slag als 
vrijwilliger… en wel als cameraman 
bij RTV Katwijk. ‘Ik moet er niet aan 
denken dat dat wegvalt.’

Jaap is al bijna dertig jaar cameraman bij RTV 

Katwijk. Dat is de lokale omroep. Eerst tien jaar 

als vrijwilliger. En van 1997 tot zijn pensioen als 

betaalde kracht. Hij was er gedetacheerd vanuit 

de MareGroep Voorhout, de sociale werkvoorzie-

ning. En nu is hij dus weer actief als vrijwilliger. 

‘Ik heb geluk dat ik hetzelfde werk kan blijven 

doen. Maar ik doe het wel wat rustiger aan hoor. 

Ik begin niet meer elke dag om 8.30 uur.’

Structuur
‘Natuurlijk was het even wennen om met 

pensioen te zijn. Ik werkte vijf dagen in de week. 

Die structuur mis ik wel. Want het is belangrijk 

om een doel te hebben. Juist als je met pensioen 

bent. Zodat je ’s ochtends je bed uitkomt’, zegt 

Jaap lachend. Hij heeft een nieuwe structuur 

gemaakt. ‘Ik sport drie ochtenden per week. En 

op dinsdag ben ik de hele dag bij RTV Katwijk. 

Ook werk ik vaak ’s avonds voor de omroep. Dat 

vind ik niet erg.’

Daarnaast is Jaap actief voor Stichting HOE 

(Hulp Oost-Europa). ‘We halen nu bijvoorbeeld 

alle bruikbare spullen uit een bejaardencentrum 

dat gesloopt gaat worden. Kastjes, keukens, 

lampen. We hebben al twee vrachtwagens vol. In 

september ga ik mee om de spullen naar 

Roemenië te brengen.’ En als hij even niets te 

doen heeft, gaat hij lekker fi etsen. 

‘Blijf actief ’
‘Met pensioen gaan, 
kan moeilijk zijn. 
Samen met het werk 
valt er heel veel weg’, 
zegt Beatrice van der Heijden. Beatrice is 
hoogleraar Strategisch HRM aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze weet 

veel over werken en pensioen. ‘Werk is meer 
dan geld verdienen. Werk geeft betekenis aan 
je leven, bijvoorbeeld dankzij het contact 
met collega’s.’ Beatrice zou het liefst 
mensen laten wennen aan hun pensioen. 
‘Actief blijven is heel belangrijk. Het is goed 
voor je gezondheid. Wie thuis gaat zitten 
niksen, kan echt ongelukkig worden.’

Pensioen? Houd het werkplezier vastPensioen? Houd het werkplezier vast
MÉT 

VERRASSINGS-

DVD!

speciaal voor u: 

een fi lm van ons 

jaarverslag

‘Het is belangrijk om een doel te hebben’

Lees verder op pagina 2 ▼
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U heeft er vast al iets over gehoord. De rente is al verschillende  
jaren  laag. Dat is nadelig voor uw pensioen. Maar hoe komt dat nu 
precies?

Rente is erg belangrijk voor pensioenen. Met 
de huidige rente rekent het PWRI uit hoeveel 
geld wij nu beschikbaar moet hebben om 
straks alle pensioen te betalen. Hoe lager de 
rente, hoe meer geld wij nu in kas moeten 
hebben.

Rekenvoorbeeld
Een voorbeeld: als wij over 20 jaar € 10,00 
moeten uitbetalen en de rente is nu 2%, dan 
hebben wij nu € 8,89 nodig. Maar stel dat de 
rente slechts 1% is, dan hebben wij € 9,45 
nodig. Een verschil van € 0,56.

Dit lijkt misschien weinig, maar wie dit 
doorrekent met cijfers die voor pensioen-
fondsen gelden, komt uit op aanzienlijk 
hogere bedragen. Dan wordt duidelijk dat 
renteschommelingen serieuze gevolgen 

kunnen hebben voor de fi nanciële positie van 
een pensioenfonds.

De Nederlandsche Bank
Voor het vaststellen van de rente baseren wij 
ons op De Nederlandsche Bank (DNB). In 
het verleden werd de hoogte van die rente 
grotendeels bepaald door vraag en aanbod 
van partijen op de kapitaalmarkt. De 
afgelopen jaren spelen de rentebesluiten van 
DNB zelf een grotere rol. En dat is nadelig 
voor Nederlandse pensioenfondsen, zoals 
het PWRI.

Dat nadeel blijkt vooral uit de ‘beleids-
dekkingsgraad’, een percentage waarmee 
pensioenfondsen vaststellen of ze voldoende 
geld hebben voor alle pensioenen. Die 
dekkingsgraad vertoont een daling.  ●

Lage rente ongunstig 
voor pensioen

Of thuis achter zijn montagecomputer 
zitten. ‘Ik heb nog veel fi lmmateriaal dat ik 
wil monteren.’

Vrijwilliger
Een jaar geleden maakte Jaap zich nog 
best zorgen over zijn pensionering. ‘Nu 
merk ik dat het wel goed komt. Maar je 
moet dus wel iets te doen hebben.’ Al 
voordat hij met pensioen ging werd Jaap 

daarom vrijwilliger bij de Stichting HOE. 
En blijft hij reportages voor RTV Katwijk 
maken. ‘Dat laat ik niet zomaar los. Ik heb 
fi jn contact met mijn collega’s. Ik ontmoet 
leuke mensen. Ik moet er niet aan denken 
dat dat wegvalt.’ En als hij straks merkt 
dat hij toch nog vrije tijd over heeft, zoekt 
hij er gewoon nog wat vrijwilligerswerk bij. 
‘Als je er open voor staat, vind je vanzelf 
iets leuks.’ ●

Met het PWRI naar 

een nieuwe toekomst!

Bekijk de fi lm! U vindt de dvd voor in dit jaarverslag.Jaarverslag 2015

Jaarverslag 
PWRI – bekijk 
de fi lm!
U kunt Jaap Arnoldus ook zien in de 
dvd van het jaarverslag, die u bij deze 
editie van Flits aantreft! Zo  leert u 
hem én het PWRI nog beter kennen. 
In het jaarverslag  laten wij u ook zien 
wat het PWRI  doet voor uw pensioen 
en uw belangen. Bent u nieuwsgierig 
naar het uitgebreide jaarverslag 2015 
van het PWRI? Bezoek dan onze 
website www.pwri.nl 

Kort nieuws

Bij overlijden kunnen de (ex-)partner en 
een eventuele wees recht hebben op 
partnerpensioen of wezenpensioen. In 
het reglement is de ingangsdatum 
daarvan gewijzigd. Kort geleden gingen 
deze pensioenvormen in op de eerste dag 
van de maand van overlijden. Volgens de 
Belastingdienst is dat echter niet 
toegestaan. Het PWRI heeft daarom de 
pensioenregeling aangepast. Voortaan 
gaan het partnerpensioen én het 
wezenpensioen in op de eerste dag van 
de maand die volgt op de maand van 
overlijden.  ●

Ingangsdatum 
partner- en 
wezenpensioen 
verschuift
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Financiële positie: 
PWRI dient herstelplan in

Sudoku
In bijgaand diagram is een aantal cijfers geplaatst. Aan u 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 vindt u op 
www.pwri.nl in het nieuwsbericht over Flits.

‘Onder de huidige fi nanciële omstandigheden is 
het niet in het belang van de deelnemers en 

pensioengerechtigden van het PWRI om af te 
koersen op een overgang per 1 januari 2017.’

‘Onder de huidige fi nanciële omstandigheden is 
het niet in het belang van de deelnemers en 

PWRI-bestuursvoorzitter Kees Bethlehem over een mogelijk 
samengaan met pensioenfonds PFZW: 

Verloop beleidsdekkingsgraad

Het PWRI heeft onlangs een nieuw 
herstelplan ingeleverd bij De Nederlandsche 
Bank (DNB). Dat was nodig omdat de 
beleidsdekkingsgraad te laag was. Die 
dekkingsgraad toont aan hoe ‘fi nancieel fi t’ 
het PWRI is. Eind december 2015 noteerde 
de beleidsdekkingsgraad 106%, waar 125% 
was vereist. 

Gevolgen pensioen
De fi nanciële situatie aan het einde jaar 
bepaalt of er wordt verlaagd of gekort en 
wat er volgend jaar aan premie nodig is. 
Tot nu toe heeft het PWRI de pensioenen 
niet hoeven te verlagen. Maar een verhoging 
van de pensioenen lijkt voorlopig ook niet 
waarschijnlijk. 

PWRI en PFZW
Door de dalende dekkingsgraad en de 
instabiele fi nanciële markten, hebben het 

PWRI en pensioenfonds PFZW besloten 
tot een ‘noodgedwongen pauze’ in de 
gesprekken over een mogelijk samengaan. 
De besprekingen worden hervat wanneer er 

een stabielere situatie is. Overigens groeit 
het vermogen van het PWRI wel: van 7,30 
miljard euro per eind 2014 naar 7,45 miljard 
euro per eind 2015.  ●
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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 in opdracht van het Bestuursbureau PWRI 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

De kleurrijke achtertuin van Henk is een 
veilige haven voor ‘afgekeurde’ bloemen: ‘Ik 
heb Franse geraniums, leeuwenbekjes en 
violen. Door kleine afwijkingen worden ze niet 
aangeboden aan de bloemenwinkels’, vertelt 
Henk. ‘Maar ik weet een adresje waar ik ze 
extra goedkoop kan halen.’ Zijn tuin staat met 
name stampvol bloeiende violen, waarvan de 
meeste de winter hebben overleefd. Stugge 
bloemen dus, een beetje zoals Henk.

Henk werd ruim twintig jaar geleden zelf 
afgekeurd. Hij werkte als glaszetter, maar zijn 
knieën en rug lieten het afweten. Zo kwam 
Henk terecht bij sw-bedrijf TBV in 
Vlaardingen, waar hij in de groenvoorziening 

Henk Starrenburg
De thuisplek van…

werkte. En later als chauff eur op de wagen 
voor zwerfvuil.

Henk heeft goede herinneringen aan zijn werk 
en gaat nog wel eens ‘een bakkie doen en 
bijkletsen met de jongens’. Maar hij verlangt niet 
terug. ‘De Participatiewet zorgt voor 
onzekerheid. Ik heb het idee dat de jongens 
minder goed zijn beschermd. Het voelt alsof ik 
ben ontsnapt.’ Henk geniet met volle teugen van 
zijn pensioen: ‘Ik sta om zeven uur op, om zo 
veel mogelijk aan mijn dag te hebben.’

Drie jaar geleden verloor Henk zijn vrouw aan 
borstkanker, na een huwelijk van 29 jaar. ‘Ik heb erg 
moeten wennen aan het idee dat zij er niet meer 
is.’ De tuin was vroeger hun gezamenlijke project. 

Henk Starrenburg (66) uit 
Vlaardingen staat iedere ochtend om 
zeven uur op om zo veel mogelijk 
uit zijn dag te halen. Zijn pensioen 
‘bevalt heel erg’. En daar profi teert 
met name zijn tuin van.

Henk wijst op de blauwe regen aan de zijkant: 
‘Die was van haar.’ Achterin staat een 
appelboom en een sering die ook al wat ouder 
zijn. Verder valt op dat er in de border 
bloempotten op hun kant liggen. ‘Klopt, daar 
kruipt soms een kikker in. Leuk!’ Henk wil het 
werk van hemzelf en zijn vrouw niet verloren 
laten gaan. En dus blijft hij iedere week spitten, 
potten en wieden. ‘En zie ik een slak, dan vliegt 
‘ie naar de buren, haha!’

Maar Henk doet meer dan alleen tuinieren. Hij 
houdt van vissen en varen en deed ooit aan 
fotografi e. En toen de lente dit jaar begon, reisde 
Henk naar zijn zoon Amerika. Daar kon hij zijn 
eerste kleinkind bewonderen, een meisje. ●
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Pensioen voor 
nabestaanden
Na het overlijden van zijn vrouw had 
Henk recht op partnerpensioen. Dat had 
zijn vrouw opgebouwd bij een ander 
pensioenfonds. Het PWRI kent ook zo’n 
regeling. Stel dat u eerder overlijdt dan 
uw partner, dan kan uw partner 
pensioen krijgen van het PWRI.

U kunt het partnerpensioen veranderen. 
Zo kunt u bijvoorbeeld een deel van het 
ouderdomspensioen ruilen voor een 
hoger partnerpensioen. Ook is het 
mogelijk om een deel van het 
partnerpensioen juist te ruilen voor 
meer ouderdomspensioen, als u dat 
verstandig lijkt. Meer informatie staat 
op www.pwri.nl

‘Ik wil het werk van 
mijn vrouw niet 

verloren laten gaan’

Wilt u ook in deze rubriek?
Op welke bijzondere manier geniet u dagelijks van uw pensioen? Laat het ons weten en 
wellicht komt u in de volgende Flits. Ook als u iemand kent (met een PWRI-pensioen) die 
graag in deze rubriek komt, meld hem of haar aan. Mail naar Carolien Heijne van het 
PWRI-bestuursbureau: c.heijne@bestuursbureaupwri.nl
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