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Ook als je ziek bent, 
is er nog veel mogelijk
Als je ziek of arbeidsongeschikt wordt, is dat heel 
vervelend. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je 
niet meer kunt werken. Vaak is er nog veel mogelijk: 
Hay Dieters kon met hulp van zijn werkgever aan 
de slag blijven.
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Hay Dieters (64) wandelt met 
alle plezier iedere ochtend 
naar zijn werk. Hij werkt halve 
dagen: door chronische pijn aan 
zijn schouder is hij gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt. ‘Het liefst 
werk ik buiten, maar binnen is 
ook prima. Alles beter dan alleen 
thuiszitten terwijl mijn vrouw aan 
het werk is.’

De goedlachse Hay heeft een lange loopbaan 

met hoogte- en dieptepunten. Hij begon als 

kraanmachinist, maar kreeg chronische 

schouderproblemen. Tot op de dag van 

vandaag heeft hij pijn. ‘Maar thuis is dat niet 

anders dan op het werk. Dan ben ik liever aan 

het werk.’ Met hulp van zijn werkgever bleek 

dat gelukkig ook mogelijk. 

Zijn werkgever is het leer- en werkbedrijf 

MTB in Maastricht. Hay werkt er sinds 1998. 

Eerst deed hij de assemblage van fietswielen. 

Al snel werd hij meewerkend voorman:  

‘Ik deed allerlei verschillende soorten werk. 

Bijvoorbeeld spaken insteken bij racefietsen’, 

vertelt hij. ‘En als ik iets onder de knie had, 

legde ik het uit aan andere medewerkers.’ 

In de ziektewet, en dan…
Later ging Hay voor de plantsoenendienst 

werken. Hij wist het meteen: ‘Buiten werken! 

Ik ging voor het buurtbeheerbedrijf aan de 

slag. Bij mensen thuis voerde ik allerlei 

klussen uit, van een hek repareren tot de heg 

snoeien. En het leegruimen van huizen. 

Soms best een vies werkje als er kakkerlakken 

rondlopen.’

‘Liever weer aan het werk dan  ziek thuis’

vervolg van pagina 1t

Soms kan er meer dan je denkt
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‘Liever weer aan het werk dan  ziek thuis’
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Na twee jaar buitendienst kwam Hay in 2012 

in de ziektewet. Hij kreeg ook last van 

psychische problemen. In zo’n geval is het 

belangrijk dat de werkgever extra betrokken 

is. Dat was MTB gelukkig ook. 

Casemanager Hai van Doorn begeleidde Hay 

vanaf zijn tweede ziektejaar: ‘We proberen 

iemand die lange tijd ziek is eerst terug te 

brengen naar de oude werkplek. Als dat niet 

lukt, zoeken we een andere geschikte plek. 

Voor Hay hebben we drie keer uitstel 

gevraagd voor de aanvraag van een WIA/

WGA-uitkering. We wilden hem graag de tijd 

geven om te wennen aan zijn nieuwe werk. 

Nu werkt hij 16 uur en krijgt hij een gedeelte-

lijke uitkering.’

Verder met aangepast werk
Door zieke werknemers andere dingen te 

laten doen, kunnen zij vaak (gedeeltelijk) 

blijven werken. Dat is prettig voor de 

werknemer én voor de werkgever. Hay zet alle 

soorten glaswerk in elkaar. Het productiewerk 

was best even wennen, vertelt hij. ‘Maar nu 

gaat het heel goed.’ Klusjes als het handvat 

op de theepot monteren, blijven lastig. 

‘Ik word natuurlijk ook een jaartje ouder en 

dan gaat niet alles even gemakkelijk meer.’ 

Casemanager Hai van Doorn is blij dat 

Hay Dieters, ondanks zijn ziekte, in dienst 

kon blijven. Hij noemt hem loyaal en sociaal 

en een prettige collega. Hay: ‘Ik ben graag 

tussen de mensen en heb vaak goede zin. 

Ik hou van een praatje maken. Maar het 

buiten werken mis ik niet echt. Mijn vrouw 

en ik hebben sinds kort een huisje met 

een tuintje. Daar genieten we nu heel erg van. 

Ik ben na heel wat tegenslag toch goed 

terechtgekomen.’ ●

Arbeidsongeschikt, 
hoe zit dat met je 
pensioen?
Als je werkt, bouw je pensioen op 

bij het PWRI. Maar wat nou als je 

ziek wordt? Als je niet meer kúnt 

werken? Wie arbeidsongeschikt is, 

kan mogelijk gedeeltelijk pensioen 

blijven opbouwen. Hoe dat werkt, 

lees je op pagina 6 en 8. 

Sinds een aantal jaren heeft leer- en 

werkbedrijf MTB het gezondheidsteam 

uitgebreid. Hai van Doorn is er case manager. 

Werknemers die korte of langere tijd ziek zijn, 

krijgen uitgebreide begeleiding bij de 

aanpassing van werkzaamheden. Maar ook bij 

het contact met het UWV. ‘We zorgen ervoor 

dat mensen een goed dossier hebben. En 

proberen hen naar passend werk te begeleiden.’

Het ziekteverzuim is bij SW-bedrijven hoog 

(tussen de 10 en 18 procent). Bij MTB is 

het verzuim ongeveer 12 procent. Personeels-

functionaris Remy Frantzen geeft aan dat 

mensen met een beperking ook vaak 

problemen thuis hebben, bijvoorbeeld 

geldzorgen. ‘We werken daarom samen 

met twee externe maatschappelijk werkers. 

Zij kunnen medewerkers met privéproblemen 

extra begeleiden.’

In het verleden keek MTB meer naar 

kortetermijnoplossingen. Mensen werden 

bijvoorbeeld sneller overgeplaatst. Dat bleek 

vaak alleen maar een tijdelijke oplossing. 

Nu vindt er goed overleg plaats met de 

medewerker en de leidinggevenden en 

bijvoorbeeld de bedrijfsarts. ‘Met elkaar kijken 

we wat iemand nog wel kan’, vertelt teamleider 

Marja Gijssen (foto). Kan de medewerker 

terug naar zijn of haar eigen werkplek? Als het 

nodig en mogelijk is, komen er aanpassingen 

op de werkvloer. Werkt dat niet, dan zoekt 

MTB naar een andere werkplek die wel past.

Kijk wat wél mogelijk is
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De werkplek van…

Van schoffelen tot heggen knippen, maar ook verkeersborden vervangen of het afval opruimen 
van mensen die dat dumpen. Jeffrey van Hal (47) houdt van zijn werk.

‘Ik werk in de groenvoorziening. En ik 

doe dat met veel plezier. Mijn werk is 

dienstverlenend en dat maakt het extra 

leuk’, zegt Jeffrey. Hij wil eerst zijn 

collega’s wegbrengen. Daarna is er tijd 

voor een kopje koffi e en een goed gesprek.

‘Al 28 jaar ben ik in dienst van de 

WVS-groep. Ik werk bijna altijd buiten, 

in de gemeente Woensdrecht. Ik ontmoet 

veel mensen en maak soms even een 

praatje met ouderen die weinig sociale 

contacten hebben. 

Ik ben gedreven in mijn werk. Daarnaast 

vind ik het belangrijk dat mensen 

waardering hebben voor wat ik doe in 

de groep.’

Oude blues
‘Muziek is mijn passie. Met name de oude 

blues. Het is een uitlaatklep. Ik speel gitaar 

en oefen drie tot vier keer in de week. Een 

van de leukste momenten dit jaar was een 

optreden met de band Spider & the Fly, in 

Bluescafé Kerkzicht in Roosendaal. Zij 

spelen muziek van the Rolling Stones. In 

het begin is zo’n optreden wat onwennig. 

Maar als ik los kom, dan is het puur 

genieten.’

‘Sinds mijn vijfde heb ik moeite met horen. 

Vanaf die tijd heb ik hoortoestellen 

gedragen. Mijn spraak is goed ontwikkeld. 

Aan de linkerzijde heb ik sinds 10 jaar een 

elektronisch implantaat dat geluid omzet 

in elektrische pulsen. Daardoor kan ik 

eigenlijk alles goed verstaan. Alleen een 

lawaaierige omgeving kan lastig zijn.’

Goed idee
‘Ik ben niet getrouwd en heb mijn eigen 

appartement. Ik heb nog twintig jaar te 

werken tot mijn pensioen. Me druk maken 

over later doe ik niet. Doorwerken tot mijn 

67ste lijkt me lastig. Door het inspannende 

werk in de groenvoorziening kun je 

lichamelijke klachten krijgen. Zelf zou ik 

62,5 of 61,5 jaar ook een mooie pensioen-

leeftijd vinden. In Frankrijk is de pensioen-

leeftijd verlaagd. Dat vind ik een goed idee.’ ●

‘62 jaar is een mooie leeftijd 
om met pensioen te gaan’

Jeffrey van Hal
Meewerkend voorman groenvoorziening
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Welkom bij 
de WVS-groep

Welkom bij 
de WVS-groep

Welkom bij 

Jeffrey van Hal werkt bij de WVS-groep. 

Dit is een leerwerkbedrijf in West-Brabant 

met meer dan drieduizend medewerkers. De 

werkzaamheden zijn breed: schoonmaak, post 

verzorgen, straten maken, groenvoorziening 

en industriële productie. De WVS-groep 

is in 1974 opgericht en werkt voor 

negen gemeenten en het 

bedrijfsleven.
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Hoe staat het 
PWRI ervoor?

Gast-hoofdredacteur 
van de volgende Flits

Arbeidsongeschikt?  
Let op: vraag voortzetting 
pensioenopbouw aan

Hoe het financieel gaat met het 
PWRI zie je aan de dekkingsgraad. 
Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe 
beter we ervoor staan. Bij een 
dekkingsgraad van 100 procent is er 
precies genoeg geld in kas om de 
huidige en toekomstige pensioenen 
te betalen. Maar we moeten een 
buffer hebben. Boven de 100 
procent beschikt het fonds over een 
buffer. Bij een lager percentage dan 
100 procent is er juist geld tekort.
De beleidsdekkingsgraad van juni 
2016 was 101,1 procent. In juli is die 

gezakt naar 100,3 procent. De 
beleidsdekkingsgraad van augustus 
was 99,8 procent. De overheid heeft 
bepaald dat de beleids dekkings
graad minimaal 125 procent moet 
zijn. 

Gevolgen voor pensioen
De financiële situatie aan het eind van 
het jaar bepaalt of we de pensioenen 
moeten verlagen. Tot nu toe was dat 
niet nodig. Maar een verhoging van 
de pensioenen lijkt voorlopig ook 
niet waarschijnlijk. l

Kort nieuws

Jetta Klijnsma is gast-hoofdredacteur van de 
volgende Flits. Zij is de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jetta wil 
graag weten waar onze deelnemers tegenaan 
lopen. Heb jij een vraag over werk en pensioen 
die je Jetta Klijnsma wilt stellen? Laat het ons 
weten!
 
Gaat de pensioenleeftijd nog verder omhoog? 
Krijg ik straks nog wel pensioen? En heeft Jetta 
misschien nog tips: wat moet je weten voordat 
je met pensioen gaat? Heb jij ook een vraag 

die je bezig houdt? 
Stel hem aan Jetta 
Klijnsma, onze 
staatssecretaris.
Jetta Klijnsma neemt 
als staatssecretaris van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid belangrijke 
beslissingen over pensioen én over de 
Participatiewet die van belang zijn voor jouw 
toekomst. Mail je vraag naar Carolien Heijne 
van het PWRIbestuursbureau: 
c.heijne@bestuursbureaupwri.nl l

Uitkering pensioenen is belangrijkst 
‘Het is noodzakelijk dat het PWRI bezig is met de 

toekomst en vooruit denkt over ‘hoe nu verder?’ Het 

belangrijkste is dat de deelnemers hun opgebouwde 

pensioen uitgekeerd krijgen op hun oude dag. Dat willen 

we immers allemaal, denk ik. Aan het PWRI is het de 

taak om daaraan te voldoen.

Ik denk dat het PWRI veel aandacht besteedt aan het 

overbrengen van een duidelijke en heldere boodschap 

aan hun deelnemers. Het onderwerp ‘pensioen’ is voor 

veel mensen vaak een lastig vraagstuk. Het PWRI slaagt 

er goed in om de drempel te verlagen. Daarmee is het 

PWRI toegankelijk.’

Ben je arbeidsongeschikt geworden? Of was 

je al arbeidsongeschikt, maar heb je er andere 

gezond heidsklachten bijgekregen? Je kunt 

dan mogelijk nog steeds pensioen opbouwen 

bij het PWRI. Dat noemen we Voortzetting 

Pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid 

(VPA). Jij of je werkgever moet dit aanvragen 

binnen 1 jaar na beëindigen of wijzigen van je 

arbeidsovereenkomst wegens arbeidsonge-

schiktheid. Heb je geen VPA aangevraagd? 

Dan bouw je dus geen pensioen op.

Het is gebleken dat niet alle deelnemers die 

arbeidsongeschikt zijn geworden, hiervan op 

de hoogte waren. Zij hebben daardoor geen 

gebruikgemaakt van de VPA-regeling, terwijl 

ze daar mogelijk wel recht op hadden. Het 

PWRI onderzoekt nu om welke deelnemers 

het gaat. De betrokken deelnemers  krijgen 

uiterlijk begin volgend jaar een brief van het 

PWRI. Daarbij zit een aanvraagformulier voor 

de VPA-regeling. Daarmee kunnen zij alsnog 

VPA aanvragen. Het PWRI beoordeelt dan of 

een deelnemer recht heeft op VPA. l
Chantal Braam, hradviseur bij 
SWbedrijf Orionis Walcheren

Stel je vragen aan Jetta Klijnsma
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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 Gertjan van der Veur de 

kaarten voor ons om. Denk je intussen 

mee over je eigen antwoorden? 

Gertjan van der Veur is secretaris van de OR bij Iederz 
in Groningen. Hij verraste zichzelf met de volgende 
vragenkaartjes:

Kaart 1
Wat was jouw eerste 
(vakantie)baan?

‘Ik was 15 toen ik bij Conservenfabriek Rixona in 

Warffum aan de slag ging. Offi cieel moest je 16 

zijn, maar toen kwam je nog weg met zeggen 

dat je 16 was. We deden lopendebandwerk in 

ploegendienst. Niet heel spannend, maar het 

was wel heel gezellig met de collega’s. Eén 

avond vergeet ik nooit meer. Na het werk gingen 

we altijd met een vast groepje met de laatste 

trein weer terug naar Groningen. We stonden op 

het station wat te ouwehoeren, toen er per 

ongeluk een ruitje sneuvelde. De conducteur zag 

het en liet ons staan. Dat betekende dat we naar 

huis moesten lopen, ruim twintig kilometer. 

Gelukkig kregen we uiteindelijk een lift.’

Kaart 2 
Achter welke deur zou jij wel eens 
een kijkje willen nemen?

‘Die van de Paus. Ik ben niet zo religieus, maar 

de Paus heeft me altijd al gefascineerd. Als 

Gertjan van der Veur is secretaris van de OR bij Iederz 
in Groningen. Hij verraste zichzelf met de volgende 
Gertjan van der Veur is secretaris van de OR bij Iederz 

jongetje vertelde ik de juf dat ik Paus wilde 

worden. Het leverde me een boze juf op, want 

daar kon je helemaal niet voor kiezen. Maar het 

geeft wel aan dat de functie mij boeit. Het heeft 

iets mysterieus. Op basis waarvan neem je 

besluiten? En waarom neemt deze Paus andere 

besluiten dan zijn voorgangers? Dat vind ik 

interessante vraagstukken.’

Kaart 3 

Waar gaat jouw droomreis naar toe?

‘Portugal. Een kennis van mij is met vervroegd 

pensioen gegaan en woont daar nu. Regelmatig 

zie ik mooie plaatjes voorbij komen op 

Facebook. Ik ben er nog nooit op vakantie 

geweest, maar de ruigte, de zee en het klimaat 

spreken mij wel aan.’  ●
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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 

Fotografi e Michiel Elands, Ilya van Marle, John Welling Website www.pwri.nl. 
De PWRI Flits is met de grootste zorg samengesteld. Je kunt hieraan geen rechten 
ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.
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pensioenvragen
         die ertoe doen
Anita Raets en haar collega’s van het PWRI beantwoorden je 
pensioenvragen. Je kunt hen bereiken via telefoonnummer 045 579 63 00.

Sudoku 
In bijgaand diagram is een aantal cijfers geplaatst. 
Aan jou de taak om in alle andere vakjes een cijfer in te 
vullen, zodanig dat op elke horizontale regel, op elke 
verticale regel en in elk van de negen blokjes van 9 
cijfers waaruit het diagram is opgebouwd alle cijfers 
van 1 tot en met 9 éénmaal voorkomen. 

©
 g

os
se

pu
zz

el
s 

ba
am

br
ug

ge
 2

01
6

3

3

2

Ik ben arbeidsongeschikt geworden. 
Blijf ik dan automatisch pensioen opbouwen?

Je komt dan mogelijk in aanmerking voor de zogeheten 

VPA-regeling (Voortzetting Pensioenopbouw bij 

Arbeidsongeschiktheid). Daarmee blijf je gedeeltelijk 

pensioen opbouwen. Maar let op! Je komt niet vanzelf in 

aanmerking voor VPA. Jij of je werkgever moet dit 

aanvragen bij het PWRI. Dit moet je doen binnen 1 jaar 

nadat je arbeidsovereenkomst is beëindigd of gewijzigd 

wegens arbeidsongeschiktheid. Het UWV of je werkgever 

kan je vertellen wanneer dat is. Het aanvraagformulier 

voor de VPA-regeling vind je op www.pwri.nl. Kijk bij 

‘arbeidsongeschikt worden’. 

Ik ben gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt en ik ga 
minder werken. Kom ik toch 
in aanmerking voor VPA?
Dan moet je werkgever eerst het aantal uren in je 

arbeidscontract aanpassen. Pas dan kan het 

PWRI bekijken of je VPA kunt krijgen voor het 

deel dat je arbeidsongeschikt bent geworden. 

Mijn gezondheidsklachten 
zijn toegenomen, waardoor 
ik minder/niet meer werk. 
Wat moet ik doen? 
Het kan zijn dat het PWRI een verklaring nodig 

heeft bij een toename van de arbeidsongeschiktheid. 

Die vraag je aan bij het UWV. Zeg erbij dat je die 

verklaring nodig hebt voor je pensioenfonds. 

Het PWRI kan dan bekijken of je VPA krijgt.

pensioenvragen. Je kunt hen bereiken via telefoonnummer 045 579 63 00.
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