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In deze uitgave

Vanaf 1 januari 2018 is TKP de nieuwe 
pensioenuitvoerder van de pensioenregeling van 
Pensioenfonds Wonen. Een pensioenuitvoerder 
verzorgt onder andere de pensioenadministratie 
en de communicatie over uw pensioen. 

Guus Wouters, onafhankelijk voorzitter van het 
pensioenfonds, vertelt over de overgang naar TKP 
en de toekomst van Pensioenfonds Wonen.

Pensioenfonds Wonen: hoe nu verder?

Hoe gaat het met de overgang naar TKP?
De overgang is heel soepel verlopen. TKP heeft ervaring 
met andere pensioenfondsen in de sector en was daar-
door in staat om snel te schakelen. ‘TKP heeft de admi-
nistratie overgenomen. Het pensioen wordt uitbetaald 
door TKP en als u een vraag heeft over uw pensioen, 
belt u nu met de Pensioendesk van TKP. Het is allemaal 
soepel verlopen.’ 

1Wonen & Pensioen5

De 6 slechtste excuses
om niet te kiezen voor digitale post

Ik ben verliefd op de postbode Ik heb oud papier nodig 
voor de kattenbak

Ik bewaar graag alles 

Ik verzamel postzegels

Ik gebruik oude enveloppen 
als boodschappenlijstjes

    Ontvang uw berichten in uw eigen beveiligde omgeving ‘Mijn Pensioen’ 
 als er een nieuw bericht is, krijgt u een seintje per e-mail

 Geen papieren administratie meer nodig
 al uw berichten staan overzichtelijk bij elkaar

 Sneller, makkelijker en goedkoper

Bekijk alle voordelen en stap vandaag nog over op digitale post:

www.pensioenfondswonen.nl/digitaal

Mijn printer is stuk

Toch overstappen op digitale post?
Voordelen voor u:

Onder ‘Mijn profiel’ kunt u uw persoonsgegevens 
inzien, uw correspondentieadres wijzigen, 
maar ook uw e-mailadres achterlaten en uw 
communicatievoorkeur aangeven. U heeft ook de 
mogelijkheid uw telefoonnummer op te geven. Zo 
kunnen wij u op alle mogelijke manieren bereiken 
als dat nodig is. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Pensioenfonds Wonen. De nieuwsbrief 
verschijnt in principe één keer per jaar.
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Uw eigen gegevens op de website

Op de www.pensioenfondswonen.nl vindt u meer 
informatie over uw pensioen en de pensioenregeling. 
U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op 
(050) 58 21 922. Of stuur een e-mail naar 
deelnemer@pensioenfondswonen.nl. Als u belt of 
mailt, vermeld dan uw pensioennummer. 
Wij kunnen u dan beter helpen.

Heeft u een vraag?

Lees verder op pagina 2
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De beleidsdekkingsgraad geeft  antwoord op 
deze vraag. Door de ontwikkelingen van de be-
leidsdekkingsgraad in de gaten te houden, weet 
u beter hoe uw pensioen ervoor staat. 

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel 
gezond we zijn als fonds. Het is de verhouding 
tussen ons vermogen en onze verplichtingen. 
Maandelijks wordt de dekkingsgraad bere-
kend. De gemiddelde dekkingsgraad over de 
afgelopen 12 maanden noemen we de beleids-
dekkingsgraad. Is onze beleidsdekkingsgraad 
100%? Dan hebben we precies genoeg geld 
(vermogen) om alle pensioenen nu en straks te 
kunnen betalen (verplichtingen).  
In september 2018 is de beleidsdekkingsgraad 
105,6%. De actuele dekkingsgraad is 107,0%.

Hebben wij genoeg geld  
om uw pensioen te betalen?

Boven 123,8% 
We kunnen uw pensioen net zoveel verhogen als de prijzen. Toekenning 
van gemiste verhogingen van voorgaande jaren kan misschien ook.

110% - 123,8% 
We kunnen uw pensioen verhogen, maar minder dan de prijzen.

104,4% - 110% 
We mogen uw pensioen niet verhogen.

100% - 104,4% 
We kunnen uw pensioen niet verhogen. Er is een kans dat we uw 
pensioen moeten gaan verlagen.

Onder 100% 
We kunnen uw pensioen zeker niet verhogen. Er is een grote kans dat 
we uw pensioen moeten verlagen.

Maandelijks zetten we de meest recente beleidsdekkingsgraad op 
onze website, www.pensioenfondswonen.nl.

Onder ‘Mijn post’ vindt u post van Pensioenfonds 
Wonen terug. Hier staat bijvoorbeeld het Uniform 
Pensioenoverzicht voor u klaar. 
Als u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds 
Detailhandel, vindt u daar een soortgelijke ‘Mijn 
omgeving’. U kunt dan ook gebruik maken van het 
Pensioendashboard. Hiermee kunt u bekijken of uw 
verwachte inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn 
als u met pensioen gaat.  

Op www.pensioenfondswonen.nl vindt u naast 
algemene informatie van het pensioenfonds, ook een 
gedeelte met uw eigen gegevens, ‘Mijn pensioen’. 
U moet daarvoor inloggen met DigiD. 

Uw pensioenvragen 
beantwoord

Vereniging  voor gepensioneerden

Ontmoet Karin (33 jaar), pensioendesk-
medewerker bij TKP. Zij beantwoordt al 3 jaar  
pensioenvragen. Karin vindt de pensioensector 
erg prettig om in te werken, omdat ze het leuk 
vindt om mensen te helpen. ‘Geen vraag is mij te 
moeilijk, als ik kan helpen doe ik dat graag!’

Wat heeft een vereniging voor gepensioneerden 
te bieden? Waarschijnlijk meer dan u denkt. 
Niet alleen komt de vereniging op voor uw 
pensioenbelangen, ook profiteert u van 
mooie voordeelaanbiedingen. Maak kennis 
met de Vereniging Gepensioneerden uit de 
Detailhandel (VGD).

    Pensioen3daagse: sta eens  
stil bij uw pensioen

    Het verantwoordingsorgaan  
weer compleet

    De 6 slechtste excuses
    Uw eigen gegevens  

op de website
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Pensioenfonds Wonen heeft geen ei-
gen vereniging voor gepensioneerden. 
Daarom bent u meer dan welkom bij 
de VGD. Bart van Wijck, voorzitter van 
het Verantwoordingsorgaan (VO) van 
Pensioenfonds Wonen geeft uitleg. “Ik 
zit namens de gepensioneerden in het 
VO. Ik kom op voor de belangen van 
de gepensioneerden. Zo’n vereniging 
doet dat op grotere schaal. Dat geeft 
ons meer gewicht; bijvoorbeeld in de 
gesprekken met ons pensioenbestuur.”

Wilt u lid worden?
Aanmelden kan via een formulier op 
de website www.v-g-d.nl of door een 
mail te sturen naar info@v-g-d.nl. U 
kunt zich ook telefonisch aanmelden via 
0452 05 69 11.

Vereniging  voor gepensioneerden

Aan de slag met uw pensioen
Bekijk op de website 
www.pensioenfondswonen.nl/eerste-hulp-bij-pensioen 
wat u kunt doen aan een goed pensioen. U ontvangt dan 
persoonlijke tips om uw pensioen goed te regelen! 

Pensioen3daagse: sta eens stil bij uw pensioen 
Noteer dus alvast in uw agenda: 6, 7 en 8 
november, een mooi moment om eens stil te 
staan bij mijn pensioen.

De Pensioen3daagse is een initiatief van Wijzer 
in Geldzaken, in samenwerking met een groot 
aantal partijen. Om er een paar te noemen: de 
Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank, 
pensioenfondsen en -verzekeraars, banken, 
onderwijsinstellingen, pensioenadviseurs én 
werkgevers. Het doel van de driedaagse is 
om het onderwerp pensioen breed onder de 
aandacht te brengen. 

Hoe ziet de toekomst van 
Pensioenfonds Wonen eruit?
Vanaf 1 januari 2018 is Pensioenfonds Wonen een 
gesloten fonds. Er komen geen nieuwe deelnemers 
in het pensioenfonds en er wordt geen nieuw 
pensioen meer opgebouwd.

‘Het pensioenfonds heeft een traject uitgedacht om 
een zorgvuldige afweging te kunnen maken over de 
vraag hoe de overgang van het gesloten fonds naar 
een andere partij op een zorgvuldige manier kan 
plaatsvinden. We vinden het als bestuur belangrijk 
dat de belangen van de deelnemers centraal staan. 
Daarom is een externe organisatie ingehuurd om te 
bekijken wat het beste toekomstscenario is. Deze or-
ganisatie heeft ervaring met dit soort trajecten en de 
adviseurs die ons ondersteunen kennen het fonds. Er 
is een lijst gemaakt met een aantal geschikte partijen 
(andere pensioenfondsen, algemeen pensioenfond-
sen en verzekeraars) waar Pensioenfonds Wonen 
mee zou kunnen samengaan.’ 

Pensioenfonds Wonen: hoe nu verder?

Wat gebeurt er met het pensioen dat nog bij 
Pensioenfonds Wonen is?
‘Het pensioen dat is opgebouwd blijft vooralsnog 
bij Pensioenfonds Wonen. U wordt op de hoogte 
gehouden van relevante ontwikkelingen. U hoeft 
zich dus geen zorgen te maken dat er iets met uw 
pensioen gebeurd zonder dat u hierover geïnfor-
meerd bent.’ 

En als ik nu met pensioen wil gaan?
‘U vraagt dan uw pensioen aan bij Pensioenfonds 
Wonen. Dit is het pensioen dat u tot en met  
31 december 2017 heeft opgebouwd. Werkt 
u in de woonbranche en wilt u volledig stoppen 
met werken? Vraag dan ook pensioen aan bij 
Pensioenfonds Detailhandel.’

Wilt u meer weten?
Op www.pensioenfondswonen.nl en op 
www.pensioenfondsdetailhandel.nl vindt u meer 
informatie over de pensioenregelingen. Vindt u hier 
niet het antwoord op uw vraag? Neemt u dan gerust 
contact met ons op. U kunt bellen naar 050 58 21 922 
of mailen naar deelnemer@pensioenfondswonen.nl.

U krijgt automatisch zes maanden voor uw AOW-leeftijd van ons 
een formulier voor het aanvragen van uw pensioen. Uw AOW-
leeftijd vindt u via de Sociale Verzekeringsbank. Op hun website 
staat een handige tool om uw pensioenleeftijd te berekenen. U 
vindt deze via de link www.svb.nl/aow. 

U kunt ook eerder met pensioen gaan. U kunt met pensioen vanaf 
5 jaar vóór uw AOW-leeftijd. Uw maandelijkse pensioenuitkering 
wordt lager. Dat komt doordat de opbouw van uw pensioen eerder 
stopt, en de uitkering over meer jaren uitbetaald moet worden. Als u 
eerder met pensioen gaat, krijgt u nog geen AOW van de overheid.

Als u eerder met pensioen wilt, moet u het formulier zelf aanvragen. 
U doet dit drie maanden voordat u wilt stoppen met werken. U kunt 
bellen met de Pensioendesk (050) 58 21 922, of een e-mail sturen 
naar deelnemer@pensioenfondswonen.nl.

Nadat wij het ingevulde formulier ontvangen, krijgt u hiervan een 
bevestigingsbrief. Een maand voor uw pensioneren krijgt u van ons 
een brief met daarin de hoogte van uw pensioen.

Een ander rekeningnummer kunt u alleen via een 
ondertekende brief of via het wijzigingsformulier aan 
ons doorgeven. 
            
Stuurt u ons een brief?
In de brief meldt u uw oude en nieuwe rekening-
nummer. Ook zet u uw handtekening onderaan de brief 
en stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee. 

Voor uw gemak is er ook een wijzigingsformulier
Een andere mogelijkheid is om uw nieuwe 
rekeningnummer via een wijzigingsformulier door 
te geven. U vindt dit formulier op onze website 
onder www.pensioenfondswonen.nl/ander-
rekeningnummer. Er wordt onderscheid gemaakt 
in het wijzigen van uw rekeningnummer binnen en 
buiten Nederland. 

U kunt uw brief of het wijzigingsformulier 
sturen naar:
Pensioenfonds Wonen
Postbus 6006, 9702 HA Groningen

Als u een scanner heeft of een duidelijke foto maakt, 
kunt u uw verzoek scannen en als bijlage in een e-mail 
sturen naar deelnemer@pensioenfondswonen.nl

Mijn rekeningnummer wijzigt. 
Hoe kan ik dit doorgeven?

Wat is Mijnpensioenoverzicht.nl

Per 1 juli 2018 is Jim Boester toegetreden tot het verantwoordingsorgaan. Hij is lid 
namens CNV. Bart van Wijck was al lid en is herkozen. Met de komst van Jim en het 
blijven van Bart is het verantwoordingsorgaan weer compleet. 

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur het beleid correct uitvoert 
en de juiste beleidskeuzes maakt voor de toekomst. Daarnaast adviseert het 
verantwoordingsorgaan over een aantal in de wet genoemde onderwerpen.

Het verantwoordingsorgaan weer compleet
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Vervolg van voorpagina

Op 6, 7 en 8 november is het 
weer zover: dan vindt de jaarlijkse 
Pensioen3daagse plaats. Een mooi 
moment om even stil te staan bij 
úw pensioen. 

Wat heeft een vereniging voor gepensioneerden te bieden? 
Waarschijnlijk meer dan u denkt. Niet alleen komt de vereniging 
op voor uw pensioenbelangen, ook profiteert u van mooie 
voordeelaanbiedingen. Maak kennis met de Vereniging 
Gepensioneerden uit de Detailhandel (VGD).

Waarom lid worden?

Bart raadt alle gepensioneerden 
van Pensioenfonds Wonen aan 
om lid te worden van de VGD. 

“Ze komen niet alleen op voor uw pensioen.Als lid krijgt u ook voordelen, 
zoals korting op verzekeringen. De VGD brengt een periodiek magazine 
uit, genaamd OutFit, met daarin allerlei wetenswaardigheden die voor 
gepensioneerden van belang zijn. En organiseert een jaarlijkse Algemene 
Vergadering waar oud-collega’s elkaar kunnen ontmoeten.” 

Het lidmaatschap kost € 12,00 per jaar.

Jim Boester, 
namens CNV

Wouter de Graaf, 
namens FNV

Bart van Wijck, namens  
pensioengerechtigden,  

voorzitter verantwoordingsorgaan

Bart Keijzer, 
namens INretail

Ontmoet Karin (33 jaar), pensioendeskmedewerker bij 
TKP. Zij beantwoordt al 3 jaar  pensioenvragen. Karin vindt 
de pensioensector erg prettig om in te werken, omdat ze 
het leuk vindt om mensen te helpen. ‘Geen vraag is mij te 
moeilijk, als ik kan helpen doe ik dat graag!’ Hoe Karin dat 
precies doet? ‘Als ik word gebeld met een vraag, wijs ik op 
de situaties waar vaak geen rekening mee wordt gehouden. 
Ik denk dus nog een stapje vooruit’, antwoordt ze.

Uw pensioenvragen 
beantwoord

‘Op dit moment bellen gepensioneerden vaak over het wijzigen 
van hun rekeningnummer. De mensen die in de woonbranche 
werken, bellen vooral over het aanvragen van pensioen.’

Zeg Karin, waar word je 
nu het meest over gebeld?

Ik wil graag met pensioen. 
Wat moet ik hiervoor regelen?

Mijnpensioenoverzicht.nl  
is een informatieve 
website die u kunt 
zien als de start voor 
overzicht en inzicht in uw 
pensioen. Hier vindt u 
informatie over de AOW 
en uw pensioen via al 
uw werkgevers (oud en 
nieuw).

U vindt antwoord op vragen als:
    Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
    Wat is mijn te bereiken AOW en pensioen?
   Wat is er geregeld voor mijn gezin?
    Welke gebeurtenissen in mijn leven zijn van 

invloed op mijn pensioen?
Daarnaast wijst Mijnpensioenoverzicht.nl de 
weg naar de pensioenuitvoerders voor meer 
inzicht en informatie over een bepaalde 
pensioenregeling.

De website Mijnpensioenoverzicht.nl werd in 
2011 door de pensioensector gelanceerd om 
mensen beter inzicht te geven in hun pensioen.

U logt in op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
met uw DigiD. U kunt ook samen met uw 
partner inloggen, om te bekijken wat uw 
gezamenlijk inkomen op uw pensioendatum is. 
Als u uw netto salaris invult, kunt u zien of u een 
pensioentekort heeft.
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