
Flitsi
Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)Integratie

Werk maakt me 
trots en blij
Een baan levert ons meestal veel meer op dan alleen een 
inkomen. Van werken kun je echt blij worden. Eveline en 
haar oom Albert leggen het ons haarfijn uit.
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Eveline van der Nagel (32) doet 
aan elektromontage. Ze is heel blij 
met haar werk. Want werk maakt 
haar zelfstandig, trots en nog veel 
meer. ‘Ik kom altijd blij thuis!’

Eveline heeft het syndroom van Down en 

werkt vier dagen in de week bij de MareGroep 

in Voorhout. Daar zet ze anti-muggenstek-

kers in elkaar en iPad-houders. ‘Leuk werk, 

belangrijk werk’, zegt Eveline trots. ’We 

maken klanten blij. Ik ga graag naar mijn 

werk. En ik ben er ook goed in. We doen 

duizenden muggenstekkers per dag!’ 

‘Werk geeft Eveline meer zelfstandigheid’, 

zegt Albert Vink. Hij  is de oom van Eveline. 

‘Omdat Eveline werkt, kan ze bijvoorbeeld 

haar appartement betalen. Zo heeft ze een 

plek voor zichzelf, waar ze mensen kan 

uitnodigen. Ze kan met haar eigen geld naar 

de slager en de groenteman. En ook andere 

dingen kopen.’ Eveline knikt: ‘Ja, een bosje 

bloemen voor mama, of iets leuks voor mijn 

kleine neefje en nichtje. En ik spaar nu voor 

een nieuwe loungebank.’ 

Eigen keuzes maken 
Eveline wordt graag gezien in de buurt. ’Ik 

zwaai graag naar collega’s die bij mij de post 
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bezorgen. Op het voetbalveld ken ik altijd wel 

mensen. En ik ga graag naar de slager en de 

groenteboer.’ Eveline is volop in contact met 

haar omgeving. En voor een groot deel komt 

dat dus doordat ze werkt.

Haar inkomen geeft Eveline mogelijkheden. 

‘Ik doe aan zwemmen, dansen én keyboard 

spelen. En ik heb een mobiele telefoon. Dan 

kan ik mijn tante sms-en.’ Verder is Eveline 

vaak te vinden op de korfbalclub én de 

voetbalclub. ‘Leuk, drankjes halen in de 

kantine!’ Werken helpt haar om ergens 

onderdeel van te zijn. Ze maakt van alles mee 

en kan dingen leren. ‘In de pauze ga ik graag 

bij de dove mensen zitten. Zo heb ik 

gebarentaal geleerd!’

Druk bezig blijven
Veel van de voordelen van werken zijn ook 

belangrijk als Eveline later met pensioen gaat. 

Denk aan: zelfstandigheid, trots en ergens bij 

horen. Daar wil Eveline wel even over 

nadenken. ‘Ik denk dat ik later minder geld 

krijg, als ik ooit met pensioen ga.’

Of ze zich daarover zorgen moet maken, weet 

ze niet. ’Maar ik wil wel doorgaan met al mijn 

hobby’s. En misschien als vrijwilliger werken 

bij de voetbal of korfbal. Zolang het maar iets 

is met andere werktijden en andere bezig-

heden. Leuk, biertjes tappen.’

‘Liefst blijf ik druk bezig. Zo lang er maar niet 

om mij heen wordt geroddeld’, vertelt 

Eveline, daaraan heeft ze een hekel. ‘Als ik 

kan doorwerken, voel ik me goed. Dan kom ik 

moe maar blij thuis. Ik ben trots op mezelf, …  

en ook op mijn oom!’ l

PWRI-bestuurslid Albert Vink 
heeft oog voor de deelnemers

Albert Vink (52) is niet alleen de oom van Eveline, maar 
ook bestuurslid bij pensioenfonds het PWRI. Hij is heel 
erg geïnteresseerd in het werk van Eveline en andere deelnemers 
van het PWRI. Maar waarom eigenlijk?

‘Wij moeten onze deelnemers snappen. Wij moeten goed in beeld hebben wat ze doen 

en wat hen bezighoudt. Juist dan kan het PWRI bepalen of de pensioenregeling écht 

goed past. PWRI-deelnemers worden bijvoorbeeld sneller arbeidsongeschikt en leven 

gemiddeld minder lang. Daar moet de pensioenregeling dan wel rekening mee 

houden. Anders betalen onze deelnemers te veel.

Bovendien willen wij goed contact met deelnemers om ze te vertellen over hun 

pensioen. Wie zich verdiept in deze mensen en hun werk, zal merken dat 

zaakwaarnemers en HR-medewerkers heel belangrijk zijn. Daarom zoeken we hen 

bewust steeds meer op.’

Met het PWRI naar 

een nieuwe toekomst!

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

Kijk ook naar Eveline in de film!
U kunt Eveline en Albert ook zien in de dvd van het jaarverslag 

die u bij deze editie van Flits aantreft! Zo leert u hen én andere 

PWRI-deelnemers 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? Kijk dan op onze 

website www.pwri.nl 
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De werkplek van…

Patrick Maathuis (45) blijft bijna altijd kalm. Grote hoeveelheden inpakwerk brengen hem niet 
van de wijs. Maar voetbalclub Heracles… dat maakt alles in hem los.

‘Het ruikt hier nu een beetje naar plastic, 

maar gisteren rook het nog behoorlijk naar 

sigaren’, laat Patrick weten. Omringd door 

zes collega’s is hij vandaag druk bezig met 

sigaren inpakken. Dat is niet iedere dag 

zo. Op andere dagen stopt hij juist 

Jägermeister-glaasjes in dozen, of zet hij 

hendels aan emmers. ‘Prima werk’, vindt 

Patrick, ‘en een leuke club mensen’.

Meer dan een fan
Op zijn werkplek is het nauwelijks te zien. 

Maar Patrick heeft een grote passie. Wie 

naar de wielplaten van zijn rolstoel kijkt, 

weet het meteen. ‘Ik ben groot fan van 

voetbalclub Heracles. Het stadion ligt op 

tien minuutjes van mijn huis. Ik mis 

vrijwel geen wedstrijd.’

Unieke wielplaten
Patrick is een bekend gezicht voor de club 

en de spelers. Met de bijzondere 

wielplaten aan zijn rolstoel valt hij extra 

op. ‘De platen op de foto (zie kleine foto) 

kreeg ik van een bekende, gewoon als 

aardigheidje. Onlangs heeft de club 

nieuwe voor me geregeld, met nieuw logo. 

Ik ben de enige in het stadion met zulke 

platen. Ja, daar ben ik best trots op.’

Werk missen
‘Ik wil altijd ruimte houden voor Heracles, 

misschien ga ik er ooit wel als vrijwilliger 

werken als ik met pensioen ben.’ Verder 

denkt hij weinig na over later en over 

pensioen. ‘Ik weet eigenlijk alleen dat ik 

daar nu niet klaar voor. Zoals ik me nu 

voel, zou ik werken erg missen. Dát weet 

ik wel.’ l

‘Pensioen? Ik zou  
mijn werk erg missen’

Patrick Maathuis
Productiemedewerker
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Dit is 

SOWECO
Patrick Maathuis werkt bij SOWECO. Deze 

instelling begeleidt mensen uit de omgeving 

van Almelo die niet zo makkelijk kunnen 

instromen in reguliere banen. SOWECO zorgt 

voor passend werk. Denk aan schoonmaak, 

catering en maatschappelijke zorg. Patrick 

heeft bijvoorbeeld ook administratief 

werk gedaan.
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Lage rente ongunstig voor pensioen

Financiële positie: PWRI dient herstelplan in

Rente is erg belangrijk voor pensioenen. Met de 
huidige rente rekent het PWRI uit hoeveel geld 
wij nu beschikbaar moet hebben om straks alle 
pensioenen 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 pensioenfondsen 
gelden, komt uit op aanzienlijk hogere bedragen. 
Dan wordt duidelijk dat renteschommelingen 
serieuze gevolgen kunnen hebben voor de 
financiële 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 groten-
deels 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 pensioen-
fondsen, zoals het PWRI.

Dat nadeel blijkt vooral uit de ‘beleidsdekkings-
graad’, een percentage waarmee pensioenfond-
sen vaststellen of ze voldoende geld hebben 
voor alle pensioenen. Die dekkingsgraad 
vertoont een daling. l

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?

John Bergman, 
werkzaam bij 
het CNV in 
Utrecht 

(gedetacheerd vanuit de Haeghe 
Groep) en lid van het 
Verantwoordingsorgaan van het 
PWRI:

‘Deze teksten over de rente en de 

dekkingsgraad zijn best moeilijk en 

technisch. Maar ik begrijp het wel. 

Het valt me op dat het vermogen van 

het PWRI groeit, maar dat er toch 

geen toeslag wordt verleend. Er 

worden dus wel degelijk resultaten 

geboekt, maar die worden teniet 

gedaan door de lage rente.’

Kort nieuws

‘Onder de huidige financiële 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.’

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

Ingangsdatum 
partner- en 
wezenpensioen 
verschuift
Bij overlijden kunnen de (ex-)partner en 

een eventuele wees recht hebben op 

partner pensioen 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 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. l
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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 
‘financieel fit’ het PWRI is. Eind december 2015 
noteerde de beleidsdekkingsgraad 106%, waar 
125% was vereist. 

Gevolgen pensioen
De financiële 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 
financiële markten, hebben het PWRI en 
pensioen fonds 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. l

6
Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)Integratie - Juni 2016



Kaart het aan!

In de rubriek ‘Kaart het aan’ bepaalt een 

deelnemer zélf de vragen. Door drie 

kaarten te kiezen en om te draaien, 

verschijnen er drie vragen om eens 

rustig over na te denken. Die kunnen 

gaan over werk, maar ook over 

toekomst. Dit keer draait PWRI-

deelnemer Boudewijn Gibcus de kaarten 

voor ons om. Denkt u intussen mee over 

uw eigen antwoorden? 

Boudewijn Gibcus (50) is inpakmedewerker en OR-lid 
bij Iederz in Groningen. Hij verraste zichzelf met de 
volgende vragenkaartjes:

Kaart 1
Wat vindt u het leukst aan uw werk?

‘De samenwerking met collega’s. Dat we samen 

zorgen dat de pallets vol komen met een goed 

product. Iedereen voelt zich verantwoordelijk 

voor dat eindproduct. Als ik bijvoorbeeld zie dat 

het plakband bijna op is of dat er bijna geen 

pallets meer zijn, dan trek ik aan de bel. Ook al 

is dat niet mijn directe taak.’

Kaart 2 
Waar bent u trots op?

‘Dat ik mijn eigen salaris verdien. We zijn 

volwaardige medewerkers, we hebben alleen her 

en der een aanpassing nodig om ons werk te 

doen. We helpen elkaar waar nodig, we hebben 

een hechte band. Natuurlijk hebben we ook wel 

eens ruzie. Dat komt in de beste families voor. 

Dat praten we dan uit, zodat we het achter ons 

kunnen laten. Het is fijn dat we ondanks onze 

handicaps meedoen.’

Kaart 3 
Waarover maak u zich zorgen?

‘Eigenlijk ben ik een heel positief mens. Je kunt 

je wel zorgen maken, maar dat heeft niet zoveel 

zin. Toch vraag ik me soms wel eens af of er nog 

voldoende werk voor ons is. Wij werken hier niet 

voor niks, wij hebben deze beschermde 

omgeving echt nodig. Mocht ons werk 

ophouden, dan komen we thuis te zitten. Maar 

ik denk niet dat het zover komt, hoor. De politiek 

heeft daar ook geen belang bij. De regelgeving 

kan er over twee jaar weer heel anders uitzien. 

Bang om mijn baan te verliezen ben ik dan ook 

niet. Het komt toch zoals het komt.’  l
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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
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pensioenvragen
         die ertoe doen
Anita Raets en haar collega’s van het PWRI beantwoorden uw 
pensioenvragen. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 045 579 63 00.

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 de Flits.
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Waarom krijg ik een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Zo kan het PWRI u laten zien wat u later aan 

pensioen kunt verwachten. Als alle omstandig-

heden hetzelfde blijven, is dit het pensioen dat 

u later ontvangt. Dat is nuttig om te weten. Zo 

nuttig zelfs dat het PWRI verplicht is om u dit 

op papier toe te sturen.

Waarom zou ik mijn UPO 
bekijken? Er staat ieder jaar 
toch ongeveer hetzelfde op?

Dat is meestal wel zo. Maar soms verandert uw 

pensioen. Bijvoorbeeld door een wijziging van uw 

inkomen of werktijdfactor, óf door een wijziging in 

het pensioenreglement. Wat dat concreet voor u 

betekent, ziet u direct op uw UPO.

Gebruik uw UPO vooral om eens na te denken over 

uw pensioen. Stel uzelf de vraag of uw 

pensioeninkomen voldoende is, zodat u later niet 

wordt verrast. Soms krijg ik mensen aan de 

telefoon die verbaasd zijn over het bedrag van hun 

pensioen, terwijl dat al heel lang op hun UPO 

stond. Verder kunt u het UPO het beste zien als 

een bankafschrift. Bewaar het in een map.

Ik kreeg een toekenbrief én 
een UPO met verschillende 
bedragen. Waarom?

Als u bijna met pensioen mag, ontvangt u van ons 

een aanvraagformulier. Als wij dit verwerkt hebben, 

ontvangt u de toekenbrief. Dat kan toevallig in 

dezelfde periode zijn als wij de UPO’s versturen. 

De gegevens op uw UPO geven uw situatie weer 

per 1 januari. De informatie in de toekenbrief kan 

daar van afwijken. Daardoor kunnen de gegevens 

verschillen. Dat komt doordat het UPO uitgaat van 

levenslang hetzelfde pensioen, terwijl u op uw 

aanvraagformulier ook andere keuzes kunt maken.
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