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Eind september is onze beleidsdekkingsgraad 138,6% 
Sinds maart dit jaar liggen onze maanddekkingsgraden boven de 140%. Hierdoor wordt onze 
beleidsdekkingsgraad ook mee omhoog getrokken. We behoren tot een selecte groep van 
pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van meer dan 130%.   
 
In Nederland hebben slechts 8 andere pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad boven de 
130%. Dat is wel iets om trots op te zijn. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 
maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Stijgt de maanddekkingsgraad, dan 
volgt de beleidsdekkingsgraad op gepaste afstand. Dat is belangrijk. Op grond van de 
beleidsdekkingsgraad nemen we namelijk financiële beslissingen zoals of we de pensioenen 
kunnen verhogen.  
 

 
 
Pensioen op maat om te kunnen doen wat je graag wilt 
Aad van Zonneveld (1958) heeft een bijzonder verhaal, al ziet hij dat zelf anders. Hij stopt 
eerder met werken om in de zorg te gaan werken.  
 
“Ik ben eind september gestopt bij het C&A distributiecentrum. Daar was ik 
Afdelingsverantwoordelijke van de technische dienst. Ik ben niet gestopt omdat ik het er niet 
naar mijn zin had, maar ik wil graag nog een aantal jaren werken als woonzorgbegeleider. Dat 
ga ik doen bij het verzorgingstehuis bij mij om de hoek in Lisse. Een bijzondere plek voor mij, 
want daar ben ik in 1976 begonnen, als kok!  
 
Mijn vader heeft 6,5 jaar in een verzorgingstehuis gewoond. Daardoor heb ik diep respect voor 
het verzorgend personeel gekregen. In die periode is bij mij het idee ontstaan om als het kan 
iets terug te doen. Dus heb ik twee jaar geleden bij mijn werkgever aangegeven dat ik graag 
eerder wil stoppen met werken. Ik wilde mijn pensioen vervroegd  laten ingaan. Daar is een 
speciale regeling voor bij C&A.”  
  



Ik ben gestopt als kok, omdat het persoonlijke contact verdween 
“Na 12 jaar veranderde het werk in de keuken. Dat kwam door een 
reorganisatie. Het persoonlijke contact dat ik zo belangrijk vind, 
verdween. Ik besloot iets anders te gaan doen. Elektrotechniek is 
altijd een hobby van mij geweest. Dus ben ik gaan werken in een 
verfmengmachine fabriek als Afdelingsverantwoordelijke van de 
elektro afdeling. Dat betekende dat ik niet langer pensioen opbouwde 
bij PGGM maar bij PMT, het pensioenfonds voor de groot metaal.”  
 
Op welke leeftijd zou jij graag met pensioen willen gaan? 
“Die vraag werd mij ook gesteld tijdens een bijeenkomst van het pensioenfonds PMT in 1990. 
Toen was stoppen met werken op je 63e nog heel gewoon. Dus ik gaf aan: op mijn 63e. De 
adviseur van PMT zei dat de wereld aan het veranderen is en dat de AOW- en pensioenleeftijd 
wel eens zouden kunnen opschuiven. Daarom adviseerde hij mij dat bijsparen verstandig zou 
zijn als ik op mijn 63e zou willen stoppen. Dan kon ik het verschil overbruggen. Ik heb zijn raad 
ter harte genomen en ben 150 gulden per maand gaan sparen. Later werd dat € 100. Mijn 
vrouw en ik hebben weinig eisen en zijn gelukkig met onze twee honden, de kat en onze 
vogeltjes. In onze vrije tijd gaan we graag naar het strand, dat vlakbij is. Dus we hoeven ons 
spaargeld op dit moment niet eens aan te spreken. Maar het is fijn dat het er is, want wellicht 
hebben we het later wel nodig. In Lisse wonen namelijk relatief gezien de oudste mensen van 
Nederland.”  
 
Zelf berekeningen maken 
“Mijn broer is een bankman en heeft mij al vroeg gewezen op mijnpensioenoverzicht.nl. Die 
website geeft een compleet overzicht van je opgebouwde pensioen inclusief je AOW. Voor mij 
is dat heel handig, omdat ik naast mijn pensioen bij Provisum ook pensioen heb opgebouwd 
bij PMT en PGGM. Bovendien ben ik tussendoor ook nog een paar keer van baan veranderd, 
waardoor ik ook verschillende ‘pensioenpotjes’ bij Provisum had.”  
 
“Ik heb eerst zelf berekeningen gemaakt op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarna heb ik gebeld 
met Provisum. Zij hebben toen een voorstel voor mij gemaakt. Dat was heel duidelijk en ging 
heel snel. Je begrijpt eigenlijk niet waarom niet meer mensen dat doen. Ze helpen je ook nog 
eens heel vriendelijk.”  
 
 
Help een datalek! 

Het zal je maar gebeuren dat je een brief krijgt van je 
pensioenfonds waarin staat dat jouw gegevens op straat liggen. 
Dat overkwam KLM-medewerkers deze zomer. Wat doen wij om 
te voorkomen dat dit ook bij Provisum gebeurt? En wat kunt u zelf 
doen?  

 
Het datalek bij de Blue Sky Group, de uitvoeringsorganisatie van onder andere de 
pensioenfondsen van KLM, is ontstaan omdat internetcriminelen via een nep-mail toegang tot 
een mailbox hebben gekregen. Op die manier konden ze bij persoonsgegevens komen.  
 
  

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=emg5I7FS3WY
https://www.youtube.com/watch?v=emg5I7FS3WY


Wat doet Provisum? 
Wij doen er alles aan om inbraak in onze systemen en datalekken te voorkomen. Dit heeft 
continu onze aandacht. Systemen zijn goed beveiligd en kunnen alleen vanaf bestaande 
internetadressen benaderd worden. E-mails met gevoelige informatie beveiligen we extra met 
een wachtwoord. Telefonisch geven we geen persoonlijke gegevens af. Ook bij het verzenden 
van post zijn we heel alert. Het verkeerd bezorgen van post is namelijk ook al een datalek. 
 
Cybercrime 
Cybercrime is een vorm van digitale criminaliteit.  Internetcriminelen breken bijvoorbeeld in 
op een computer, telefoon of het complete netwerk van een organisatie. Dit gebeurt steeds 
vaker. Criminelen zijn slim in ons om de tuin te leiden. Er zijn vele vormen van cybercrime en 
ze kunnen tot een datalek leiden. Dit zijn de vijf bekendste vorm van cybercrime: 
 

Phishing          Via een valse e-mail of website wordt gevraagd naar uw     
persoonlijke gegevens; 

Malware Door de computer te besmetten met schadelijke software 
worden uw bestanden vergrendeld of uw computer platgelegd. 
Bijvoorbeeld door een virus; 

Ransomware Uw computer wordt vergrendeld en om weer toegang te krijgen 
moet u losgeld  betalen; 

DdoS aanval De server van een organisatie wordt overbelast met als doel de 
website of internetdienst onbruikbaar te maken; 

Identiteitsfraude Criminelen gebruiken uw identiteit om bijvoorbeeld producten 
te bestellen, creditcards aan te vragen of illegale activiteiten uit 
te voeren. Een bekend voorbeeld is de WhatsApp-fraude waarbij 
de identiteit van familie of vrienden wordt aangenomen. 
Vervolgens vragen de criminelen die zich voordoen als bekenden 
via een tikkie om geld, omdat ze snel hulp nodig hebben.  

 
Wat kunt u zelf doen? 
Het beste is om heel alert te zijn. Let goed op afwijkingen. Geef nooit wachtwoorden door per 
e-mail of telefoon. Neem bij twijfel contact op met de persoon of organisatie van wie 
bijvoorbeeld de mail afkomstig is. En het allerbelangrijkste: gebruik niet hetzelfde 
wachtwoorden voor meerdere accounts. Verander je wachtwoorden regelmatig en gebruik 
eventueel een wachtwoordenkluis. Meer informatie over waar u op moet letten leest u hier. 
 
 
  

https://mijn.overheid.nl/veiligheid/


Betrokken op gepaste afstand 
Kennismaken met Cor van der Sluis (1948) 
 
Cor is voorzitter van de Raad van Toezicht van Provisum. In die rol kijkt hij 
of het bestuur doet wat ze hoort te doen en of het pensioenfonds ‘binnen 
de lijntjes kleurt’.  
 
“Marjolein Sol, Roland de Greef en ik vormen samen de Raad van Toezicht 
van Provisum. Onze taken liggen vast in de wet. We kijken ieder vanuit onze 
eigen kennis en ervaring hoe Provisum wordt bestuurd en of alle procedures worden gevolgd. 
Mijn kennis ligt vooral op het gebied van IT, accountancy en interne beheersing. Een aantal 
keer per jaar hebben we formeel overleg met het bestuur, maar na een bestuursvergadering 
bel ik ook even met het dagelijks bestuur van het pensioenfonds. Zo blijven we op de hoogte 
van wat er speelt. Daarnaast mogen we het bestuur met raad bijstaan. De kunst is wel om niet 
in de rol van adviseur te stappen. Dus deel ik vooral mijn eigen ervaringen met het bestuur en 
dat wat ik elders zie gebeuren in de pensioenwereld. Daar kunnen ze vervolgens mee doen 
wat ze willen. Als Raad van Toezicht zijn we betrokken, maar op gepaste afstand.” 
 
Het is interessant je te verdiepen in wat mensen drijft 
“Ik vind Provisum een prachtig pensioenfonds, dat goed wordt gerund. Het bestuur is erg  
gemotiveerd en voert haar taak goed uit. Ik vind het interessant om te zien hoe de dingen 
gaan en probeer me altijd een beeld te vormen van wat mensen drijft. Wat doen ze en waarom 
doen ze de dingen die ze doen? Provisum laat overigens zien dat ook een klein pensioenfonds 
goede professionals onder de werknemers kan werven. En gelukkig is de werkgever bereid  
die goede mensen te ‘delen’ met het pensioenfonds. Uit eigen ervaring weet ik dat het 
besturen van een pensioenfonds best veel tijd kost. Naast Provisum ben ik namelijk ook nog 
bij vier andere pensioenfondsen betrokken, waarvan bij twee als bestuurder.”  
 
We vullen elkaar goed aan 
“Hoewel mijn mede Raad van Toezichtleden geen echte collega’s van mij zijn, moeten we toch 
een team vormen. Anders kunnen we onze taak bij Provisum niet goed uitvoeren. Gelukkig 
werk ik met twee kanjers van professionals. We vullen elkaar goed aan, vakinhoudelijk en qua 
karakter. Roland is gedegen en meer beschouwend, Marjolein heel precies en direct. En ik ben 
meer van overzicht en hoofdlijnen. Marjolein zegt dan wel tegen me: Ja Cor, dan kun jij wel 
alles met elkaar verbinden, maar daarbij zie je toch iets over het hoofd. Dan komt ze met een 
aantal relevante details en denk ik: ben ik even blij dat ik jou aan boord heb! We kunnen ons 
anders zijn gelukkig goed van elkaar hebben en zien daar de toegevoegde waarde van. ”  
 
Stramme vingers op een echte gitaar 
“Mijn taken en werkzaamheden kosten veel tijd, maar toch lukt het me om af en toe een 
rondje te golfen. Dat doe ik samen met mijn vrouw. Zij vindt trouwens dat dat best wat vaker 
mag. Daarnaast speel ik klassiek gitaar. Mijn dochters hebben me gestimuleerd om dat na 50 
jaar weer op te pakken. Ik oefen iedere morgen en avond drie kwartier en  heb een uur per 
week les. Ik merk wel dat mijn vingers wat strammer zijn dan 50 jaar geleden”, zegt Cor met 
een lach. “Mijn nieuwe gitaar heb ik vorig jaar in Amsterdam bij een echte gitaarbouwer 
gekocht. Het verschil hoor je goed, daar word ik nou blij van.” 
 

https://provisum.nl/over-provisum/organisatie/de-raad-van-toezicht/


 
Verslag eerste digitale voorlichtingsbijeenkomst 
Digitaal is steeds meer het nieuwe normaal 
 
Onze eerste online voorlichtingsbijeenkomst op 8 september was een groot succes en is 
beoordeeld met een 8. Dat smaakt naar meer. De volgende online voorlichtingsbijeenkomst 
is op 2 november.    
 

Omdat het de eerste keer was, waren er maar 17 plekken 
beschikbaar. Na de opstart en een kleine quiz legde Lidy Beute 
onder andere de Seniorenregeling van C&A uit. Via die regeling kun 
je maximaal 2 jaar voordat je pensioen (vervroegd) ingaat, minder 
gaan werken. Je moet dan wel 58 jaar of ouder zijn en minimaal 32 
uur per week werken. Na Lidy legde Natascha Endema uit wat er 
allemaal mogelijk is bij Provisum als je eerder wilt stoppen met 
werken.  

 
Minder vragen dan tijdens fysieke bijeenkomsten, toch alles duidelijk 
“De evaluatie aan het einde van de bijeenkomst was heel positief”, vertelt Natascha. “Ook al 
was zo’n digitale bijeenkomst voor sommige deelnemers de eerste keer. De opstart was best 
lastig. Het kost toch altijd even tijd voordat iedereen goed ingelogd is, camera aan en geluid 
uit heeft. Wat ik opvallend vond, is dat er veel minder vragen werden gesteld dan tijdens een 
fysieke bijeenkomst. Maar kennelijk was alles duidelijk, want dat bleek wel uit de evaluatie.”  
 
Meer digitale voorlichtingsbijeenkomsten 
Provisum gaat dus vaker digitale voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Goed nieuws voor 
de mensen die op de wachtlijst stonden. De eerstvolgende is tijdens de Pensioen3Daagse op 
2 november. U kunt zich opgeven per mail pensioenbureau@provisum.nl onder vermelding 
van uw naam en de code 2-11. 
 
 
Heb ik later goed geregeld? 
Sophie klapt uit de school 

 
Zal ik eens een geheim verklappen? Ik ben een fan van… 
 
Ik ben dus een Maxima-volger. Dat ben ik al sinds hun romantische 
kus op het bordes van het Paleis op de Dam. Ze intrigeert me al vanaf 
het begin. De rest van het koningshuis niet. Het gaat mij puur om 
haar, omdat ze maatschappelijk betrokken is. Ze zet zich in 
Nederland en daarbuiten in voor mensen met geldzorgen.  
 

Niet de enige met geldzorgen 
Over geldzorgen kan ik meepraten. Het wil met m’n eigen bedrijfje namelijk nog niet goed 
lukken. Daarom ben ik blij dat ik nu drie dagen in loondienst werk; dat heeft ons gered.  

mailto:pensioenbureau@provisum.nl


Toch kunnen mijn vriend en ik ons geen gekke dingen veroorloven. Ik had het er toevallig laatst 
over met mijn manager. ‘Je bent niet de enige die wel eens geldzorgen heeft, alleen niet 
iedereen praat er zo makkelijk over als jij, Sophie’, zei hij. ‘Neem nou Anna van HR, zoals je 
weet is ze gescheiden. Zij moet iedere maand alle zeilen bijzetten om rond te komen. En dan 
heb ik nog niet eens over de gevolgen van haar scheiding voor haar pensioen.’ 
 
Handig platform met veel tips 
Dat het praten over geldzorgen een taboe is wist ik al. Ik heb Máxima namelijk online gezien 
in juni, bij het symposium over het voorkomen van geldzorgen. Máxima is erevoorzitter van 
‘Wijzer in Geldzaken’ heb ik vorig jaar ontdekt. Dat is een heel handig platform met veel tips 
over goed met geld om gaan, voor nu en voor later. Wijzer in Geldzaken organiseert ook ieder 
jaar in november de ‘Pensioen3Daagse’. Dat ontdekte ik dus door een filmpje van haar virtuele 
werkbezoek vorig jaar. 
 
Check het nu! 
Ik ben niet voor niets Maxima-volger. Daarom stelde ik mijn manager voor om ook een 
meeting over verstandig omgaan met geld te organiseren en hoe je kunt checken of je het 
goed geregeld hebt. Dat leek hem een goed idee. Of ik hem daarbij wilde helpen. Toen heb ik 
hem voorgesteld de meeting tijdens de Pensioen3daagse te organiseren. Want wie weet komt 
Máxima dan wel bij ons op werkbezoek!  
 
 
Pensioen3daagse 2021 – Check het nu! 
Met het extra Pensioenbericht van begin oktober hebben we u al geïnformeerd over ons 
programma tijdens de Pensioen3daagse op 2, 3 en 4 november. Vergeet niet om u per mail 
aan te melden voor de online bijeenkomst(en) om 20 uur.  
 
 
Vanaf welke leeftijd kunt u bij Provisum met pensioen? 
Antwoord op de pensioenvraag van de maand augustus 

 
Veel inzenders twijfelden of je nu al op je 55e of 
toch pas met 60, met pensioen mag gaan. 35% van 
de stemmers had het bij het juiste eind.   
 
Eerder dan 55 jaar met pensioen gaan is fiscaal 
niet toegestaan. Vanaf uw 55ste kunt op elke 
leeftijd die u wilt met pensioen gaan. Tot uw AOW-
leeftijd. En altijd in overleg met uw werkgever. In 
onze brochure Pensioen in Zicht leest u er alles 
over. Ook wat u nog meer kunt kiezen.  
 
Online bijeenkomst op 2 november 

Denkt u er over om eerder te stoppen met werken en werkt u bij C&A? Dan is de 
Seniorenregeling misschien iets voor u. Lidy Beute en Natascha Endema gaan hier uitgebreid 
op in tijdens de online bijeenkomst op 2 november. 

https://www.youtube.com/watch?v=Er1QMTDJUIA
https://www.youtube.com/watch?v=Er1QMTDJUIA
https://provisum.nl/pensioenbericht-oktober-2021/
mailto:pensioenbureau@provisum.nl
https://provisum.nl/bestuurssamenstelling/
https://provisum.nl/over-provisum/organisatie/pensioenbureau/


U kunt zich daarvoor opgeven per mail pensioenbureau@provisum.nl onder vermelding van 
uw naam en de code 2-11. 
 
 
Wat zie ik allemaal op mijnpensioenoverzicht.nl? 
De nieuwe pensioenvraag van de maand 

o Mijn netto pensioen incl. AOW 
o Het pensioen van mij en mijn partner 
o Wanneer mijn pensioen ingaat 
o Alle antwoorden zijn goed 

 
 
 

Het mag weer! 
Op 18 november a.s. organiseert De vereniging van 
gepensioneerden Provisum op 10 locaties door het hele land weer 
een lunch. Voor de mensen uit de regio Den Haag is dat op 
25 november. U kunt zich opgeven via www.vvgp.nl.  
 

mailto:pensioenbureau@provisum.nl
http://www.vvgp.nl/

