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Pensioenfonds Avebe

Op het moment van schrijven van dit voorwoord woedt er een hevige oorlog tussen
Rusland en Oekraïne. Het bestuur van Pensioenfonds Avebe veroordeelt de Russische
inval in Oekraïne en leeft mee met alle mensen die hierdoor getroffen worden. Door de
inval zijn de verhoudingen in de wereld op scherp komen te staan. Deze oorlog is
groter dan alleen een conflict tussen twee landen en raakt nu al grote delen van onze
samenleving en onze economie. Bovendien brengt het onzekerheid op de wereldwijde
beurzen met zich mee. Wat dit precies gaat betekenen voor de rendementen die we op
ons pensioenvermogen proberen te halen, zal de tijd moeten uitwijzen. In dit kader is
het wel goed om te weten dat een groot deel van ons pensioenvermogen is verzekerd
bij AEGON. Dat deel van ons vermogen is daarmee ook gegarandeerd. Dat betekent dat
AEGON het pensioenfonds de garantie biedt dat de nominale pensioenen uitgekeerd
kunnen worden. Schommelingen op de beurzen zullen onze dekkingsgraad daarom
minder hard raken.
Ook de komende tijd zullen wij je regelmatig op de hoogte houden van de impact van
de recente ontwikkelingen op jouw pensioen. Heb je in de tussentijd vragen hierover?
Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Het bestuur van het pensioenfonds
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Wisselingen in het bestuur
Pensioenfonds Avebe wordt geleid door het pensioenfondsbestuur. Het pensioenfondsbestuur bestaat uit een aantal
afgevaardigden die de belangen van zowel de werkgever alsook
alle (oud-)deelnemers zo goed mogelijk probeert te behartigen.
Onlangs hebben er een aantal wijzigingen binnen het bestuur
plaatsgevonden.
Per 1 maart 2022 is Mark Mijnen afgetreden als bestuurder/secretaris en als lid
van de Beleggingsadviescommissie. Mark heeft sinds 1 augustus 2007 in het
bestuur gezeten en heeft onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan
het verbeteren van de samenhang van bepaalde bestuursonderwerpen. Mark
Mijnen wordt opgevolgd door Gerhard de Vries. Gerhard de Vries (1982) is Sales
Planner binnen Avebe en zet zich per 1 maart 2022 in voor het pensioenfonds
als bestuurder. Hiervoor was Gerhard al enige tijd aspirant-lid.
Hoe kijkt Mark terug op zijn tijd als pensioenfondsbestuurder en wat drijft
Gerhard precies? We vragen het de heren.

Mark Mijnen (links) en Gerhard de Vries (rechts)
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?

Mark; hoe kijk je terug op de afgelopen jaren waarin jij

senior consultant, welke ook gepaard is gegaan met het volgen van

bestuurder bent geweest bij het pensioenfonds?

verschillende pensioengerelateerde opleidingen. Vandaar dat ik ook geen

“Ik heb het altijd leuk gevonden om binnen het bedrijf iets anders naast

moment heb getwijfeld om te reageren op de vacature toen deze bekend

m’n reguliere job te kunnen doen. Pensioen is een belangrijke arbeids-

werd. Ik wil graag iets “teruggeven” aan Avebe met mijn eerder opgedane

voorwaarde maar in de praktijk is er zo weinig interesse voor. Daarom

kennis en via deze weg kan ik dat doen.”

vond ik het belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren. Het gaat ons
immers allemaal aan. Toen ik begon als bestuurder bij het
pensioenfonds waren het “roerige tijden” binnen Avebe. Maar als

?

Mark; vond jij het destijds lastig om je de pensioenmaterie 		
eigen te maken? Denk je dat dat nu nog lastiger is voor
nieuwkomers zoals Gerhard?

pensioenfondsbestuur zijn we in de loop der jaren samen verder
gegroeid tot een professionele organisatie waarbij de belangen van

“In het begin was ik nog echt “een groentje” in de pensioenwereld. Het

alle stakeholders evenwichtig worden afgewogen. Ik kan dan ook zeker

werd mij meteen al duidelijk dat de pensioenwereld ook toen al continu

zeggen dat ik de afgelopen 14 jaar ontzettend veel heb geleerd en ben

aan het veranderen was. In het begin dacht ik wel eens: “waar komt dit nu

ontwikkeld. Niet alleen qua kennis of als bestuurder maar ook als

weer vandaan?”. Maar het was altijd weer een mooie uitdaging om

individu. We mogen met elkaar trots zijn op hoe goed ons pensioen en

de benodigde kennis stapsgewijs te vergroten. Voor nieuwkomers is het

het pensioenfonds er op dit moment voor staat.”

nu zeker lastiger geworden om überhaupt bestuurder te mogen worden.
Toen ik jaren geleden begon, bestond “training on the job” nog. Tegen-

?

Gerhard; kun je iets vertellen over je achtergrond en over de

woordig dient het kennisniveau reeds voor aanvang van de functie al op

reden waarom je je wilt inzetten als pensioenfonds-

hoog niveau te zijn. Een hele uitdaging dus!”

bestuurder?
“Mijn achtergrond is juist de voornaamste reden waarom ik mij wil
inzetten voor het pensioenfonds. Voordat ik bij Avebe aan de slag ben

?

Gerhard; je draait nu al een tijdje mee als aspirant bestuurder
Wat is je eerste indruk van hoe het fonds georganiseerd is?

gegaan (nu ruim 3 jaar geleden), heb ik een werkverleden opgebouwd in

“Er is een duidelijke structuur aanwezig binnen het pensioenfonds en het

de financiële dienstverlening. In de kleine 10 jaar dat ik actief ben

bestuur. De dagelijkse gang van zaken, de bedrijfsondersteuning, de

geweest in deze branche heb ik mij kunnen ontwikkelen van junior tot

(externe) sleutelfunctiehouders, de uitvoerende kant en de beheerkant.
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Alle aspecten worden meegenomen om ervoor te zorgen dat er een goed

?

Gerhard; wat is jouw ambitie als bestuurder?

pensioen gerealiseerd kan worden voor alle deelnemers van het fonds

“Mijn ambitie is eigenlijk samen te vatten in één zin; een belangrijke

(actieven, slapers & gepensioneerden). Er is een visie die

bijdrage leveren om iedere Avebe’er te voorzien in een goed pensioen.

uitgevoerd wordt en dit vertaalt zich in goede resultaten. Waar in het

Voor nu en in de toekomst en voor alle deelnemers. Pensioen is voor

recente verleden bij andere fondsen bijvoorbeeld waardeoverdrachten

veel mensen een onderwerp voor later, vooral voor jongere deelnemers.

niet mogelijk waren en pensioenen “gekort” werden, heeft dit niet bij het

Tegelijkertijd is het een belangrijk onderwerp. Hoe eerder iemand zich

pensioenfonds van Avebe gespeeld. Door de gedegen structuur van het

hiervan bewust is, hoe meer iemand aan zijn toekomstvoorziening kan

fonds worden eventuele uitdagingen snel ondervangen en beslissingen

bouwen. Pensioen is namelijk niet de enige optie voor inkomen voor

gemaakt zodat er op een goede manier gestuurd wordt en dit de deelne-

later, het is er slechts een onderdeel van. Daarom is het ook mijn ambitie

mers zo minimaal mogelijk raakt. Er staat dus een organisatie die weet

om jongere collega’s meer te betrekken bij pensioen en wat dit betekent

waarover het gaat en welke koers gevaren dient te worden.”

voor “later”. Want uiteindelijk wil iedereen een zorgeloos bestaan hebben
na het werkende leven.”

?

Mark; wat is volgens jou één van de lastigste vraagstukken
van het pensioenfonds op dit moment?

?

Mark; zou je jouw opvolger nog iets willen meegeven?

“Ik denk dat de overgang naar een nieuw pensioenstelsel de grootste

“Het is als bestuurder belangrijk dat je je altijd goed verdiept in alle

uitdaging is voor de komende jaren, niet alleen voor ons pensioenfonds

(nieuwe) onderwerpen die steeds voorbijkomen om ze echt te kunnen

maar voor alle pensioenfondsen in Nederland. De transitie naar een

doorgronden. Bestuurder zijn van een pensioenfonds vergt daarom re-

nieuwe pensioenregeling is een complex, omvangrijk en in essentie

delijk wat tijd om de vergaderingen gedegen voor te bereiden. Bij mij

onomkeerbaar proces. Het gaat gepaard met verschillende risico’s op

resulteerde dat dan ook vaak in het voorbereiden van vergaderingen in

verschillende vlakken (beleggingen, administratie, communicatie etc.) die

de avonduurtjes. Mijn advies zou daarom zijn om de balans goed in de

goed moeten worden beheerst door het fonds.”

gaten te houden.”
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Wie is Gerhard de Vries?

Andere ontwikkelingen

Gerhard de Vries, 40 jaren jong, geboren

Naast de komst van Gerhard de Vries is er ook een

te Groningen, opgegroeid in Zevenhuizen

toehoorder, Peter Bruinenberg, toegetreden tot het

en op dit moment woonachtig in Haren met mijn vrouw, zoon (7) en

bestuur. Peter zal de komende tijd meedraaien om het

dochter (4). Sinds januari 2019 ben ik actief voor Avebe in de functie van

vak van pensioenfondsbestuurder alvast te leren

Sales Planner. Vanuit deze rol ben ik verantwoordelijk voor de Sales Fore-

kennen. Naast de toetreding van Peter als toehoorder

cast van onze materialen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika in de divisie

zal Gijs Koopmans toetreden als aspirant-bestuurder.

Food en van onze innovatie Food materialen (Perfectasols &

Dat betekent dat Gijs Koopmans voornemens is om op

Solanics) voor het gehele afzetgebied. Voordat ik bij Avebe aan de slag

enig moment toe te treden tot het bestuur als formeel

ben gegaan, heb ik een jaar gewerkt als Business Analist Sales in het

bestuurslid maar nog het opleidingstraject moet

Martini Ziekenhuis en daarvoor nagenoeg 10 jaar als consultant bij AP

afronden.

Support, een detacheerder in de financiële dienstverlening (opdrachten
bij o.a. ABN Amro, Delta Lloyd, Aegon, TKP).

Wil je meer weten over wat het bestuur zoal doet?

Verder ben ik fervent sportliefhebber, zowel actief (tennis) als passief

Neem dan een kijkje op onze website.

(vooral voetbal, motorsport, F1). Daarnaast ben ik nagenoeg iedere
zaterdagochtend aanwezig bij de plaatselijke voetbalvereniging om het
team van mijn zoon te coachen.
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Bekijk de interactieve video!
Onlangs hebben de bestuursleden Fred Oostland en Erik
Elderman een video opgenomen waarin zij uitleggen hoe de
pensioenregeling van Avebe precies werkt.
De video is interactief waardoor jij zelf bepaalt hoeveel informatie je krijgt. Zo
kun je alleen de basics over pensioen leren of kun je juist kiezen voor meer

Klik op de video!

verdieping. Hierdoor begrijp je nog beter hoe je pensioen bij Avebe eruit ziet.
Benieuwd? Je vindt de video hier of hier op de
speciale campagnewebsite.
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Vragen en antwoorden
over het Pensioenakkoord
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de samenleving. Mensen veranderen vaker
van baan of beginnen voor zichzelf. Bovendien worden we steeds ouder. Ons huidige
pensioenstelsel sluit daarom niet goed meer aan bij de huidige tijd. Daarom zijn er
nieuwe afspraken gemaakt over pensioenen. Op termijn zal er een nieuw pensioenstelsel
komen. Hieronder vind je 3 vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel.

?

Wat verandert er?

Pensioenen gaan meer meebewegen met de ontwikkelingen op de financiële markten. Dat betekent dat
pensioenen eerder dan nu omlaag kunnen gaan, maar ook dat de kans op verhoging groter wordt. Daardoor
word je pensioen minder zeker. Nu kijken we voor het bepalen van de indexatie (de verhoging van je
pensioen) vooral naar ons vermogen en naar de rente. En dat wordt dus in de toekomst anders.
Wat verandert er niet?

22

De kans op indexatie
wordt groter in het
nieuwe stelsel

Als je bij Avebe werkt dan blijf je gewoon pensioen opbouwen. En gepensioneerden blijven pensioen
ontvangen. Ook blijft Avebe een groot deel van de pensioenpremie betalen. Ook straks geldt dat je pensioen
levenslang wordt uitgekeerd. Het nabestaandenpensioen, voor partners en kinderen, blijft ook bestaan maar
waarschijnlijk wel in een andere vorm. Hoe dat er precies uit gaat zien zal door de sociale partners en het
pensioenfonds in de komende periode uitgewerkt worden.
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De pensioenregeling van Avebe
De sociale partners bij Avebe zullen
Merkt iedereen iets van de nieuwe regels?

zich gaan buigen over een nieuwe

De nieuwe pensioenregels gelden straks voor iedereen. Dus voor

pensioenregeling. We streven

werkenden maar ook voor gepensioneerden. Als je werkt, zie je

ernaar om de pensioenregeling bij

straks op je pensioenoverzicht de invloed van het

Avebe per 1 januari 2026 aan te passen.

beleggingsresultaat op de hoogte van jouw pensioen. Je
pensioen wordt daardoor persoonlijker. Als je

We houden je op de hoogte!

gepensioneerd bent dan betaal je natuurlijk geen premie meer.
Maar ook dan gaat je pensioen meer meebewegen met de
beleggingsresultaten.

10

Pensioenfonds Avebe

Een zwaar beroep en
eerder met pensioen
Het is sinds vorig jaar mogelijk om op een fiscaal
aantrekkelijke manier eerder te stoppen met werken. Avebe
heeft hierover afspraken gemaakt met de vakbonden in de CAO.
Avebe mag de medewerkers in zware beroepen (gedefinieerd als werkzaam in
ploegendiensten) een vergoeding betalen om de periode tot de AOW te
overbruggen. Avebe mag namelijk, boetevrij, een vergoeding geven van
max. € 1.874,- bruto per maand gedurende maximaal 2 jaar.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met HR Services.

22

Wist je dat je in de
pensioenplanner precies kunt
zien hoeveel pensioen je op dit
moment hebt opgebouwd?
Ga naar de planner
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Gebruik de
Pensioenplanner!
Op onze website vind je de pensioenplanner. Met de
pensioenplanner kun je op basis van je eigen gegevens
bepaalde keuzes doorrekenen. Zo kun je precies zien hoe je
pensioen verandert als je bijvoorbeeld eerder of gedeeltelijk
met pensioen gaat. Wil je weten hoeveel pensioen je
bij andere werkgevers hebt opgebouwd, gebruik dan
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Ga naar de planner
Ga naar mijnpensioenoverzicht
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In deeltijd met pensioen
Het aantal Nederlanders dat de afgelopen jaren gezondheidsklachten heeft gekregen
door lichamelijke of mentale inspanningen is sterk gestegen. Deeltijdpensioen kan
helpen om vitaal te blijven en later gezond van het pensioen te genieten.
Wat is deeltijdpensioen?

Deeltijdpensioen aanvragen

Veel mensen ervaren de laatste jaren van hun

Als je inlogt op onze pensioenplanner dan kun je

loopbaan als de zwaarste jaren. Het is daarom

uitrekenen wat het betekent als je in deeltijd met

ook niet zo gek dat veel mensen eerder willen

pensioen gaat. Je kunt daarmee je keuzes instellen.

stoppen met werken. De wens om minder te

Zoals wanneer je het deeltijdpensioen wilt laten

werken groeit, maar dit betekent ook verlies van

ingaan en hoeveel uren je wilt blijven werken. De

inkomen. Door in deeltijd met pensioen te gaan,

pensioenplanner rekent uit hoe je inkomen eruit

wordt dat inkomensverlies opgevangen. Je gaat

gaat zien. Als je je keuzes hebt gemaakt dan is het

dan minder werken en laat tegelijkertijd alvast

belangrijk dat je overlegt met je leidinggevende/

een deel van je pensioen ingaan. Zo ontstaat er

HR Services. Samen kijken jullie of je werk goed

meer tijd om aan andere dingen te besteden. Het

in deeltijd kan worden uitgevoerd. Als je akkoord

kan een goede steun in de rug zijn om langzaam

hebt gekregen dan kun je je pensioen aanvragen bij

af te bouwen en daarna op een gezondere

Achmea Pensioenservices.

manier van het pensioen te genieten. Als je in
deeltijd met pensioen gaat dan betekent dat wel
dat je pensioen lager wordt omdat je het eerder
opneemt en je bovendien minder opbouwt.
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Campagne “Goed op Koers”
Alle medewerkers van Avebe hebben onlangs een persoonlijke infographic
ontvangen. Deze infographic was het startschot van de jaarcampagne van
Pensioenfonds Avebe.
Informatiebijeenkomsten

De Vraag Maar Raak-sessie

Het thema van de campagne was dit jaar “Goed op

De campagne is afgesloten met de “Vraag Maar

koers” en was vooral bedoeld om de medewerkers

Raak-sessie” op 13 april. Voor deze sessie zijn

van 35 tot 55 jaar te informeren maar ook om hen

alle medewerkers uitgenodigd en zij hadden de

aan te zetten om na te denken over later. Er zijn in

mogelijkheid om tijdens de sessie hun vragen over

totaal 4 bijeenkomsten georganiseerd waarin veel

pensioen te stellen. Wil je weten welke vragen zoal

vragen zijn gesteld over het Pensioenakkoord, over

gesteld zijn? Bekijk dan dit Vragen & Antwoorden

hoe de pensioenregeling van Avebe precies werkt
en hoe men zelf meer regie kan nemen over het
eigen pensioen.

overzicht. Wil je meer weten over hoe het pensioen
bij Avebe werkt? Bekijk dan de uitlegvideo hier.
22

We hebben ook een video gemaakt waarin
we aan de hand van een aantal personages
de highlights van pensioen uitleggen.
Benieuwd? Kijk dan hier.

Mogen we je iets vragen?
Wil je ons laten weten wat je
van de campagne vond?
Doe de survey
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Luister de
Pensioen shorties
Vind jij dat je eigenlijk meer moet weten over hoe pensioen werkt?
Bezoek dan de website www.nuietsdoenaanjepensioen.nl. Het doel van
deze website is om je bewust te maken van het feit dat pensioen nu ook
al een rol speelt in je leven. Je wordt gewezen op momenten die
invloed hebben op je pensioen. En je komt te weten wat je op zo’n
moment moet doen. Op nuietsdoenaanjepensioen.nl staan handige
checklists en stappenplannen, zodat je weet wanneer je je pensioen
moet checken en waar je dan op moet letten.
Luister naar de Pensioen Shorties
Je kunt op deze website ook korte podcasts (van hooguit 1 minuut)
vinden. Hiermee kom je meer te weten over hoe pensioen werkt. Deze
podcasts, de Pensioen Shorties, gaan over wat je moet doen aan je
pensioen als er iets in je leven gaat veranderen. Ook worden er
misvattingen over pensioen ontkracht. Ben je benieuwd? Klik dan hier!
Luister naar de Pensioen Shorties
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Sparen voor later?
Begin op tijd!
Je pensioen is misschien nog ver weg, maar je kunt jezelf
een groot plezier doen door nu al een ‘potje voor later’ te
maken.
Stel; je bent alleenstaand en je wilt 2 jaar eerder stoppen met werken.
Wat moet je dan opzij zetten? De AOW voor alleenstaanden is netto
ongeveer € 1.200 per maand. Als je dat zelf twee jaar wilt opvangen, heb
je zo’n € 28.800 nodig. In tien jaar tijd kun je dat bij elkaar sparen door
maandelijks € 240 opzij te zetten. We rekenen even zonder rente – die
is tenslotte momenteel bijzonder laag. Maar helemaal realistisch is de

Consequent elke
maand sparen,
is altijd een goed idee.

berekening niet, want het ligt voor de hand dat het leven over tien jaar
duurder is dan nu en dat de AOW-uitkering tegen die tijd hoger is. Je zult
dus nog meer geld nodig hebben om als alleenstaande twee jaar zonder
AOW te overbruggen. Naarmate je daar eerder mee begint, hoef je per
maand minder opzij te zetten. Het lastige is dat dertigers en veertigers
wel iets anders aan hun hoofd hebben en dat je over het algemeen pas
over pensioen gaat nadenken als je ouder bent en dus minder tijd hebt
om zo’n groot bedrag bij elkaar te sparen. Consequent elke maand
sparen, ongeacht je leeftijd, is een goed idee. Dan kun je altijd nog
bedenken waar je dat geld uiteindelijk aan besteedt.
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Check razendsnel
je pensioen
Iedere Nederlander kan inloggen op de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op die website vind je jouw
totale opgebouwde pensioen en AOW.
Voor het meest actuele overzicht van je opgebouwde pensioen bij
Pensioenfonds Avebe moet je inloggen op de pensioenplanner van
Pensioenfonds Avebe. Daarnaast ontvang je ieder jaar het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) van ons waarop je een inschatting van je
toekomstige pensioen ziet als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.
Je ziet op je UPO ook een inschatting van het pensioen dat je van
Pensioenfonds Avebe gaat ontvangen. Maar als je inlogt op
www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je een inschatting dat is gebaseerd op
je totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen.
Bovendien zie je ook je AOW-uitkering terug.

Ga naar onze planner
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3 vragen
over pensioen
1. Kan ik mijn kleine pensioenen samenvoegen

2. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik van baan

Als je van baan bent gewisseld dan kun je jouw opgebouwde

Wissel je van baan? Dan kun je meestal de waarde van je pensioen

pensioen meenemen naar Pensioenfonds Avebe. Dit heet

laten overdragen aan de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

waardeoverdracht. Je ontvangt het formulier hiervoor

Dit kan alleen als je oude en nieuwe pensioenfonds een dekkings-

automatisch van onze pensioenuitvoerder Achmea

graad van minimaal 100% hebben.

of laten uitbetalen?

Pensioenservices. Als je het kwijt bent dan kun je het
formulier ook downloaden van onze website.

verander?

3. Hoe kan ik mijn pensioen aanvragen?

Een aantal maanden voordat je met pensioen kunt gaan (op je
AOW-datum), ontvang je van Pensioenfonds Avebe een informatiepakket. Hiermee kun je ook je pensioen aanvragen. Als je eerder met
pensioen wilt gaan dan moet je zelf ongeveer 6 maanden van tevoren
contact opnemen met het pensioenfonds.
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Weet waar je moet zijn!
Als je vragen hebt over je pensioen dan kun je op meerdere plekken
terecht.

De Pensioenplanner
De plek waar je je eigen
situatie kunt bekijken en
doorrekenen.

Bezoek planner

Pensioenhelpdesk bij
Achmea Pensioenservices
Als je vragen hebt over
jouw (opgebouwde)
pensioen.
pensioenfondsavebe@
achmea.nl

013 - 462 93 00

HR Services van de
werkgever
Bij algemene vragen over
de pensioenregeling of als
er iets verandert in je
situatie en je wilt weten
wat het effect op je
pensioen is.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Voor een overzicht van je
opgebouwde pensioenen.

Bezoek site
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