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‘Verandering van 
omgeving werkt 
vaak verfrissend’

vervolg van pagina 1t

De meeste mensen in een sociale werk- 

voorziening krijgen niet met een andere 

werkplek te maken, vertelt Rik Bolhuis. Hij is 

beleidsmedewerker bij de gemeente Dalfsen. 

‘Het gaat vooral om nieuwe mensen. De 

regering heeft in de Participatiewet bepaald 

dat zij in dienst komen bij gewone bedrijven. 

Als gemeente zijn we daarmee al eerder aan 

de gang gegaan.’

Geen verandering pensioen
Dalfsen heeft samen met ondernemers 

gekeken naar mogelijkheden om mensen 

onder te brengen bij reguliere bedrijven. 

‘Met de aanpassingen die mensen nodig 

hebben uiteraard’, vertelt Bolhuis. ‘En de 

arbeidsvoorwaarden zijn hetzelfde 

gebleven.’ Deze mensen vallen onder een 

nieuwe stichting: Stichting Dalfsen Werkt. 

De stichting is een SW-voorziening en 

verplicht aangesloten bij pensioenfonds 

PWRI. Dus ook wat het pensioen betreft, 

verandert er niets. 

Het makkelijkst voor iedereen is natuurlijk 

dat medewerkers binnen de muren van 

een (voormalig) SW-bedrijf blijven, beseft 

Bolhuis. ‘Veranderen is altijd wel spannend. 

Voor sommigen werkt het niet. Die hebben 

de mogelijkheid terug te gaan. Maar vaak 

werkt een verandering van omgeving ook 

verfrissend. Sommige mensen zie je 

helemaal opbloeien.’

Meer werkplezier, minder 
ziekteverzuim
De gemeente heeft de groenvoorziening 

naar zich toegehaald, geeft Rik als 

voorbeeld. ‘Zo’n veertig medewerkers 

waren eerst ondergebracht bij de 

groenpoot van het SW-bedrijf. En nu bij 

onze gemeentelijke organisatie. We 

houden daarbij rekening met hun 

beperkingen, bijvoorbeeld door extra 

begeleiding, of doordat het werk wat 

langzamer mag. Sindsdien zien we meer 

werkplezier, meer motivatie en minder 

ziekteverzuim.’  l

Participatiewet bereikt de werkvloer
Dankzij de Participatiewet kunnen medewerkers van sociale 
werkvoorzieningen de overstap maken naar reguliere bedrijven, om 
daar volwaardig mee te draaien. De gemeente Dalfsen (Overijssel) 
volgt die wet op een slimme manier. Sinds 2015 vallen medewerkers 
van SW-bedrijven onder de hoede van de Stichting Dalfsen Werkt, 
door de gemeente opgericht. Hoe bevalt de nieuwe situatie daar?

Rik Bolhuis, beleidsmedewerker bij de gemeente Dalfsen. 

Gemeente Dalfsen vindt oplossing bij reguliere werkgevers

Feit: 

‘Ons werk is nu breder’
Voorman Leo Dufour is een van de mensen 

die met zijn team van de groenvoorziening 

naar de gemeente is gegaan. Hij is er blij 

mee en zijn team ook. ‘Ons werk is nu 

breder. Eerst voerden we het bestek (de 

technische opdracht van de gemeente) uit 

en dat was het. Nu kijken we naar het 

totaalbeeld. Zit er bijvoorbeeld onkruid 

tussen de tegels, dan doen we daar wat 

mee. Er wordt meer initiatief van ons 

verwacht.’

‘Mijn team is ook blij dat het werk niet meer 

via-via hoeft. De lijntjes zijn lekker kort.’ De 

voorzieningen die er waren voor Leo en zijn 

team zijn blijven bestaan. ‘Als het hard en 

lang regent, gaan de jongens naar huis toe. 

Andere gemeentemensen blijven in de keet. 

Maar om daar lang te zitten, is voor 

sommigen van ons bijna niet te doen.’ Zo 

geeft de gemeente Dalfsen het beste van 

twee werelden. ‘Ik zou niet terug willen’, 

lacht Leo.

2
Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)Integratie - Maart 2016

Foto’s: Ruben Schipper, Amersfoort

jaarlijks krijgt circa 20 tot 30% van de 
WSW’ers een nieuwe of andere werkplek. 
(bron: Branche-informatie sociale werkgelegenheid en 
arbeidsintegratie 2014)

Leo Dufour, voorman Buitendienst stichting Dalfsen Werkt



In 2015 hebben de beleggingen een 

rendement behaald van 11,23% en de 

spaarrente een rente van 2,96%. AOV-

tegoeden die worden belegd, nemen 

hierdoor meer toe dan de AOV-tegoeden 

waarmee wordt gespaard. 

Elk jaar opnieuw besluit het bestuur of er 

uit niet-opgevraagde AOV-tegoeden een 

extra bijschrijving wordt uitgekeerd. En 

ook hoe hoog die zal zijn. In de eerder 

genoemde percentages zijn de resultaten 

van die tegoeden al meegerekend; voor het 

rendement op beleggingen  is een 

verhoging van 1,97%, voor de spaarrente 

een verhoging van 2,15%.  l

Resultaat AOV-tegoed 

PWRI kan 
geen toeslag 
verlenen

Onderhandelend 
PWRI luistert naar 
achterban 

De financiële situatie bij het PWRI laat vooralsnog geen 

ruimte voor toeslag op de huidige pensioentegoeden. 

Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is, kan het 

PWRI overwegen toeslagen toe te kennen. Per eind 

december noteerde deze gemiddelde dekkingsgraad 

echter 106,0%. Over 2015 vertoont de dekkingsgraad 

een daling. Het vermogen van het PWRI nam wél toe. In 

de periode tussen eind 2014 en eind oktober 2015 

groeide het vermogen met bijna 3 procent. 

Toeslag: wat is het en hoe krijg ik het? 
Via toeslagen kunnen pensioen(aanspraken) 

meegroeien met de lonen. Of dat echt lukt, hangt af 

van de financiële positie van het pensioenfonds. Op de 

achterpagina van Flits leggen we het allemaal uit.  l

Lees verder op pagina 8

Zoals wij u eerder lieten weten, praat het PWRI met Pensioenfonds 

Zorg en Welzijn (PFZW) over mogelijk samengaan. Het PWRI-bestuur 

houdt daarbij contact met werkgevers en werknemers via klankbord-

groepen. Die klankbordgroepen hebben het PWRI-bestuur bijvoorbeeld 

verzocht om extra te letten op mensen die binnenkort met pensioen 

gaan (én hun zaakbehartigers). De verwachting is dat deze mensen in 

het bijzonder behoefte hebben aan informatie. Het PWRI heeft 

aangegeven hierop te willen letten.

Alle deelnemers met een AOV-tegoed ontvingen in  
februari 2016 een persoonlijk overzicht. Daarop staat welk 
resultaat het AOV-tegoed voor u heeft behaald in 2015.

AOV voortaan 
gekoppeld aan 
AOW 

De uitkering van de Aanvullende 

Oudedagsvoorziening (AOV) gaat 

vanaf 2016 tegelijk  in met de AOW.  

Om precies te zijn: in de maand na 

de maand waarin de AOW-leeftijd 

wordt bereikt. Het blijft wel mogelijk 

om de AOV eerder te laten ingaan. 

Dat kan vanaf 65 jaar.

Na het ouderdomspensioen wordt 

nu ook de AOV gekoppeld aan het 

basispensioen AOW. Omdat de 

AOW-leeftijd  de komende jaren 

geleidelijk omhoog gaat, schuift de 

ingangsdatum van de AOV mee. 

Al eerder besloot het kabinet om de 

AOW-leeftijd in stappen omhoog te 

laten gaan naar 66 jaar in 2018 en 67 

jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de 

AOW-leeftijd gekoppeld aan de 

levensverwachting.

Waarom verschilt het AOV-resultaat?
Vooral door de zeer lage marktrente was de spaarrente zelfs minder dan op een 

‘gewone’ spaarrekening. Dat is een keuze van de Nederlandse banken. Voor het 

AOV-spaarvermogen mag het PWRI helaas geen gebruik maken van een ‘gewone’ 

spaarrekening. Toch blijft het PWRI-bestuur zich inzetten voor een zo hoog 

mogelijke rente op het AOV-spaarvermogen.

Serieus?
Jos Möller, brugwachter in Emmer- 

Compascuum: ‘Ik had eigenlijk niet 

verwacht dat er pensioenfondsen 

geïnteresseerd zouden zijn in het 

PWRI. Het is heel positief dat het 

PWRI een partij heeft gevonden. 

Maar nu is het voor mij de vraag: 

neemt zo’n grotere partij ons ook 

serieus?’
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Lia Schoutens
De werkplek van…
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Dit is

 WVS-groep
 

Lia Schoutens werkt bij WVS-groep. Dat is 

het leerwerkbedrijf voor negen gemeenten 

in West Noord-Brabant. WVS-groep begeleidt 

en helpt mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan zo regulier mogelijk werk. 

Bij WVS-groep werken zo’n drieduizend 

medewerkers, bijvoorbeeld als 

hovenier, stratenmaker of 

metaalbewerker.

Lia Schoutens (64) 
weet dat ze in 2017 met 
pensioen mag. Om nóg 
ietsje eerder te kunnen, 
spaart ze vakantiedagen 
op. ‘Twee maanden 
inmiddels! Maar ik ben 
nu wel heel hard aan 
vakantie toe.’

‘Het is soms een beetje lawaaierig, maar mijn 

collega’s zijn leuke mensen.’ Lia vouwt 

vaatdoeken en theedoeken op voor zieken-

huizen. De doeken krijgt ze van een wasserette. 

Lia heeft artrose en hoort slecht. Maar 

daardoor laat ze zich niet afremmen. Met 

braces om haar onderarmen, een rollator en 

gehoorapparaten doet ze waar ze zin in heeft.

Borduren en karaoke
Musicals is een liefhebberij van Lia. ‘Ik zit bij 

een theatergroep voor mensen met een 

beperking. In februari heb ik drie optredens. 

Ook hou ik heel erg van borduren, punniken 

en sieraden maken.’ En Lia is heel enthousiast 

over haar nieuwe karaoke-set.

Pensioen nadert
Lia weet dat haar pensioen voorzichtig nadert. 

Maar ze weet niet of ze daarvoor nog veel 

moet regelen. ‘Ik heb er ook nog geen vragen 

over gesteld. Maar mijn familie, mensen van 

de woonvoorziening en mensen van WVS-

groep willen mij daarbij graag helpen.’

Gezondheid
De moeder van Lia overleed vrij snel nadat ze 

stopte met werken. ‘Zo zie ik mijn pensioen 

niet voor me’, zegt Lia. ‘Ik wil lekker lang 

genieten van mijn gezondheid.’ Zodra Lia met 

pensioen is, wil ze bijvoorbeeld in haar 

begeleide woonvoorziening vrijwilligerswerk 

doen: koffie inschenken en helpen bij de 

dagbesteding. l
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Meerderheid deelnemers 
ervaart PWRI als ‘goed’
Het PWRI heeft in 2015 een communicatieonderzoek laten 
uitvoeren. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat een ruime meerderheid 
van de deelnemers vertrouwen heeft in het PWRI. Mooi! Maar 
tegelijkertijd blijkt ruim een kwart de eigen pensioenregeling nog 
niet te kennen. Wat bleek er nog meer?

Nou, bijvoorbeeld dat deelnemers hun 

pensioeninformatie het liefst krijgen via de 

post, bijvoorbeeld per brief, Flits of Uniform 

Pensioenoverzicht (UPO). Brieven van het 

PWRI scoren over het algemeen ‘goed’. En 

het pensioenoverzicht en magazine Flits 

worden een stuk beter begrepen dan 

voorheen. 

Digitale communicatie
1 op de 5 deelnemers wordt niet enthousiast 

van digitale communicatie. En toch staan 

veel deelnemers er juist ook voor open, met 

name e-mail. Bijna 1 op de 5 deelnemers 

vindt e-mail een geschikt contactkanaal. 

Daarbij bezocht een kwart van de deelne-

mers wel eens onze website www.pwri.nl, 

waarbij de meesten tevreden waren over  

hun bezoek.

MijnPWRI
Via onze website kunt u toegang krijgen tot 

de beveiligde digitale pensioenomgeving 

MijnPWRI. Daar kunt u uw persoonlijke 

pensioengegevens inzien en uw eigen 

situatie beoordelen. 1 op de 5 deelnemers 

blijkt MijnPWRI al te gebruiken. En meestal 

zijn gebruikers positief. Maar een voorzichtige 

gedachte om de Flits en het pensioen- 

overzicht ooit aan te bieden via MijnPWRI 

komt voor velen nu te vroeg.

PWRI bellen of praten met 
werkgever
Deelnemers met vragen nemen het liefst 

telefonisch contact op met het PWRI. Die 

bellers zijn meestal tevreden over het 

contact met het PWRI. Daarnaast schakelen 

deelnemers ook graag hun werkgever in 

voor pensioeninformatie. De werkgever 

blijft, naast het PWRI, de belangrijkste bron 

van informatie over pensioenzaken.

Bijna niemand is expliciet negatief over het 

PWRI. Dertig procent beoordeelt het PWRI 

als ‘gaat wel’. En een ruime helft vindt het 

PWRI ronduit ‘goed’.  l

ABCD-conclusie 

Op basis van het communicatie-

onderzoek onder deelnemers (en 

gepensioneerden) formuleerde het 

PWRI een ABCD’tje:

A Aandacht helpt (houd  

communicatie eenvoudig en laat de 

werkgever de werknemer helpen)

B Basis is goed (het PWRI laat 

meestal een goed gevoel achter 

en er is vertrouwen in het fonds)

C Conservatieve deelnemers (liefst 

ontvangt men informatie op 

papier, veranderen is moeilijk)

D Digitaal heeft mogelijkheden 

(MijnPWRI en e-mail zijn nuttig. 

Maar houd wél rekening met de 

aandachtspunten van A, B en C) 

HR

FLITS

UPO

€
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pensioenvragen die ertoe doen
Natuurlijk kent u de vragen die u zélf hebt over uw pensioenopbouw. Maar kent u 
daarmee álle vragen die belangrijk zijn voor u? Wat vragen bijvoorbeeld andere  
deelnemers van het PWRI aan onze Klantenservice?5

?

Kan ik mijn PWRI-pensioen afkopen? 
Ja, dat kan. U kunt uw pensioen in één keer laten 

uitbetalen vóór of óp uw pensioenleeftijd (afkopen). 

Daarbij gelden wel voorwaarden.

Afkopen vóór uw pensioenleeftijd
Wilt u uw PWRI-pensioen ontvangen vóór uw 

pensioenleeftijd? Dat moet u langer dan twee jaar 

geleden gestopt zijn met werken in de sector sociale 

werkvoorziening (SW) of Wet Inschakeling 

Werkzoekenden (WIW). En uw opgebouwde pensioen 

mag in 2016 niet hoger zijn dan € 465,94. Kiest u er 

inderdaad voor om het totaalbedrag in één keer te 

laten uitbetalen? Dan hebben wij uw toestemming 

nodig. Nadat wij uw aanvraag voor ouderdoms- 

pensioen hebben ontvangen, ontvangt u daarover 

een brief van ons.

Afkopen óp uw pensioenleeftijd
U kunt ook óp uw pensioenleeftijd uw PWRI-pensioen 

afkopen. Voorwaarde is dat uw opgebouwde pensioen 

in 2016 niet hoger is dan € 465,94. Wij hebben uw 

toestemming nodig om het totaalbedrag in één keer 

uit te betalen. U krijgt daarover een brief van ons 

nadat wij uw aanvraag voor ouderdomspensioen 

hebben ontvangen.

Bouw ik in de SW-regeling pensioen op tijdens arbeidsongeschiktheid?
Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een WAO- of WIA-uitkering? Dan kunt u 

pensioen blijven opbouwen. Het PWRI betaalt dan een deel van de pensioenbijdrage 

of zelfs de volledige pensioenbijdrage.

Dit hangt af van drie voorwaarden:

1. U bent arbeidsongeschikt

2. U bent in het bezit van een UWV-beslissing

3. U bouwt geen pensioen meer op via uw werkgever. Dit heeft uw werkgever aan 

het PWRI doorgegeven

Aanvragen pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
U vraagt dit zelf bij ons aan. Uw werkgever kan u hier zo nodig bij helpen. Zorg 

ervoor dat u deze aanvraag binnen een jaar naar ons stuurt nadat u arbeids- 

ongeschikt bent geworden. Wij beoordelen dan of u recht hebt op voortzetting 

pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

Hoe vraagt u dit aan?

1 Vul het aanvraagformulier Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 

(VPA) in. Dit formulier vindt u op www.pwri.nl

2 Stuur het aanvraagformulier naar het PWRI, samen met een kopie van het 

ontslagbesluit óf een kopie van de nieuwe of aangepaste arbeidsovereenkomst. 

Stuur ook een kopie van de UWV-beslissing mee.

3 Na ontvangst van de documenten beoordelen wij of u recht hebt op  

premievrije pensioenopbouw.

Hoe kan ik mijn partner aanmelden (voor partnerpensioen)?
Door uw partner aan te melden bij het PWRI komt hij/zij mogelijk in aanmerking voor 

partnerpensioen als u komt te overlijden. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd 

partnerschap? Dan is uw partner automatisch bij ons bekend. U hoeft uw partner dan 

niet aan te melden. 

Aanmelden bij samenlevingscontract
Hebt u een samenlevingscontract dat door een notaris is opgesteld? Dan horen wij dit 

niet automatisch. Meld uw partner dan bij ons aan via het ‘Aanmeldformulier partner’ 

op www.pwri.nl 

Bij een samenlevingscontract moet u bovendien voldoen aan voorwaarden:

• Uw partner is niet uw vader, moeder, zoon of dochter

• U en uw partner wonen een half jaar of langer samen

• U en uw partner staan een half jaar of langer op hetzelfde adres bij de gemeente 

ingeschreven

• Het samenlevingscontract is gemaakt vóórdat u met pensioen gaat. En het PWRI 

heeft dit document ontvangen vóórdat uw pensioen ingaat

Het aanmelden van een partner kan tot het moment dat u met pensioen gaat. 

Bouw ik in de WIW-regeling pensioen op 
tijdens arbeidsongeschiktheid?
Nee, u bouwt in de WIW-regeling geen pensioen op 

tijdens arbeidsongeschiktheid.

Hoe kan ik een pensioenberekening 
aanvragen?
Het PWRI kan voor u uitrekenen welk pensioen u op 

een bepaalde leeftijd kunt verwachten. Zo wordt het 

gemakkelijker een besluit te nemen. Gebruik het 

formulier ‘Aanvragen berekening van uw pensioen’ 

op www.pwri.nl om de berekening aan te vragen. 

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u 

binnen drie weken de berekening.

Bouwt u pensioen op in de regeling van de sociale 

werkvoorziening (SW)? Dan kunt u kunt de hoogte 

van uw pensioen ook op MijnPWRI bekijken. U vindt 

MijnPWRI op www.pwri.nl. Bedragen op basis van de 

Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en de 

Aanvullende Oudedagsvoorziening (AOV) staan niet 

op MijnPWRI. 
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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
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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.

© gossepuzzels baambrugge 2015
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Vanaf 1 juli van dit jaar past het PWRI 

de omrekening van TOP naar gewoon 

ouderdomspensioen aan. Het PWRI 

doet dit om ervoor te zorgen dat het 

PWRI zelf geen voor- of nadeel van de 

omrekening heeft. In het vervolg zal 

het PWRI jaarlijks bekijken of de 

omrekening aangepast moet worden. 

Geldt het Tijdelijk ouderdomspensioen 

voor u? Dan kan dit voor u betekenen 

dat het gewone ouderdomspensioen 

lager wordt. U ziet dit terug in uw 

pensioenoverzicht van volgend jaar.

Wat is Tijdelijk 
ouderdomspensioen?
Werkte u tussen 2001 en 2006 in de 

sociale werkvoorziening? Dan 

bouwde u Tijdelijk ouderdoms-

pensioen op. U kunt ervoor kiezen 

om dit pensioen op te nemen op uw 

61ste. U krijgt dan een tijdelijk 

ouderdomspensioen tot uw 65ste. 

Als u dit pensioen niet laat ingaan op 

uw 61ste, dan voegt het PWRI het 

Tijdelijk ouderdomspensioen toe aan 

uw gewone ouderdomspensioen. l

Omrekenen Tijdelijk 
ouderdomspensioen 
verandert
De manier waarop we het Tijdelijk ouderdomspensioen 
(TOP) omrekenen naar ouderdomspensioen vanaf  
AOW-leeftijd verandert.

Ieder jaar stijgen de prijzen een beetje. En als de ruimte er is, 
stijgen de lonen mee. Zo blijft uw levensonderhoud betaalbaar. 
Voor pensioenrechten is het belangrijk dat die ongeveer net zo 
kunnen groeien zoals de lonen doen. Maar hoe werkt dat precies?

Pensioenfondsen kunnen rekening houden 

met de lonen door toeslag te verlenen. U 

krijgt dan een beetje extra pensioen. Zo 

kunnen uw inkomsten en uitgaven in 

balans blijven. 

Lonen volgen
Er bestaat geen wettelijk recht op 

toeslagen. Wél heeft het PWRI de ambitie 

om ieder jaar te zoeken naar mogelijk- 

heden om toeslagen toe te kennen. De 

afspraak is dat het PWRI probeert om het 

bruto minimumloon te volgen. En mocht 

de stijging van de cao-basislonen 

gunstiger zijn, dan volgt het PWRI die.

Toch lukt het lang niet altijd om toeslagen 

te verlenen. Wat het bijvoorbeeld moeilijk 

maakt, is dat er geen kapitaal voor 

gereserveerd wordt. Want, dan zou uw 

pensioenbijdrage waarschijnlijk moeten 

stijgen. En dan wordt uw pensioen te duur.

Beleidsdekkingsgraad
Of het lukt om toeslagen toe te kennen, 

hangt af van de financiële positie van het 

fonds. Een belangrijke graadmeter hierbij is 

de ‘beleidsdekkingsgraad’. Dat percentage 

laat zien of het PWRI voldoende geld heeft 

om alle pensioenen te betalen.

• Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 

110%, dan verleent het PWRI geen 

toeslag 

• Is de beleidsdekkingsgraad tussen 110% 

en 131%, kan er (gedeeltelijk)  toeslag 

worden verleend

• Is de dekkingsgraad 131% of hoger, dan 

kan het fonds besluiten om volledige 

toeslag toe te kennen

De situatie is nu zo, dat deelnemers aan 

de WIW-pensioenregeling tot eind 2014 

12,1% aan toeslagen zijn misgelopen. Voor 

deelnemers aan de SW-pensioenregeling 

geldt dat die tot eind 2014 9,9% aan 

toeslagen misten. Onder meer de lage 

rente van de afgelopen jaren was 

ongunstig voor de dekkingsgraad en 

daarmee voor de toeslagen.

Verwachting
Pas als de beleidsdekkingsgraad hoger is 

dan 131%, kan het bestuur besluiten om 

eerder gemiste toeslagen in te halen. De 

verwachting is dat dat de komende jaren 

niet zal gebeuren. Aan de andere kant zijn 

kortingen op uw pensioenrechten 

momenteel ook niet aan de orde.

U begrijpt dat de beleidsdekkingsgraad 

belangrijk is voor uw pensioen. Het PWRI 

plaatst daarom iedere maand het resultaat 

van de dekkingsgraad op de website. 

Neem eens een kijkje op www.pwri.nl l
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